
.)

ROMj.NTA
Judelul Mureg
ConsiJiul Local al corntnei: GANE$TI
Nurne consilier :,4?iTyAS ALEXANDRU-;TEFAN
- U.D.M.R
Comis ia de sp ecialilate :

. Comisia pentru activitali social-culturale. culte, invd{dmant, sdnatate

5i familie, munc[ qi protectrie sociald, tineret ii sport

RAPORT DE ACTIVITATE
2011

in temeiul prevederilor art. 5r alin. 4 din Legea nr. zr5 din anul zoor cu

privire la administra;ia publici locali, ffecare ales local din Romania are

;bligativitatea de a prezenta anual un raport de activitate Pdvind desfh9ura'ea

mandatului siu. Scopul acestui demers este asigurarea transParenlei la nivelul

administratiei locale, pentru ca fiecare cetftean s; poat; urm;ri activitatea aleqilor

publici.
ln calitate de consilier in Consiliul Local al comunei Ginetti, in

perioada or ianuarie - 3r decembrie zor4 am dodt si-mi pun toate cunottinfele

mele ti intreaga capacitate de muncd ln folosul comunit;Ui.
in anul zor4 am fost prezent la un num;r de rz ;edinle ordinale 9i Ia 3

sedinte extraordinare .

in funcla pe care o indeplinesc, am aclionat in vederea realizirii urmitoarelor:

) Ca qi in anii preceden$, am adus la cunottinla executiwlui problemele cu care

se confrunte comunitatea din Seuca, cautand solufionarea acestora:

- necesitatea refacerii trotuarului 8i a scirilor din incinta dispensarului

uman Seuca-rezolvat.
- necesitatea refugiilor in staliile de autobuz din Seuca - realizat

- stabilirea locului in care s-au efectuat lucdri de featrilitare a trotuarelor-
realizat.

- realizarea drumului de acces spre terenul de fotbal al $colii Primare din

Seuca
- aranjarea gi infrumuselarea incintei lcolii - locul comemoririi a 7oo de

ani de atestare documentare al satului Seuca'

! Ca membm in comisia Pentru culturd fi sPort am participat la organizarea

activitiilor social culturale desfEqurate in comuna noastre:

-organizarea spectacolului distractiv li a balului c:sitorililor' eveniment onorat

de membrii conducerii iudetene a UDMR
-comemotarea Revoluliei de la 1848, spectacol realizat cu spijinul cadrelor

didactice. elevi si locuitorii din Seuca, au fost Prezenfi reprezentanlii cultelor Si

Primiriei.
-organizarea proglamelot festive cu ocazia Comemoririi a 7oo de ani de atestare

documentar; a satului Seuca
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-cu ocazia Zilelor comunei Gine$ti am luat parte la activit4i, avand ca sarcini
intampinarea unui grup de oaspeli din Csepel 9i cazarea acestora la Casa

Kolping din Seuca.

> Am participat, ca reprezentant al Consiliului Local, in Consiliul de

Administrafie al $colii Gimnaziale "logarasi Siimuel" G;ne9ti' la

urm;toatele activitili:
- spectacolul comemorativ al Revolufiei de Ia 1848 prezentat de elevii

$colii Gimnaziale *Fogarasi Sdmuel* Ginetti in sala de sport;

- am organizat vizita elevilor la societS{ile SC Kodagro SRL gi SC Sanagra

SRL. Seuca in cadrul siptiminii,, fcoala altlbl: M ttii mai multe, sd/ii mai

bun!"

> Am participat la toate gedintele Consiliului de Administra{ie al Fcolii
aducdndu-mi aportul in rezolvarea cerinlelor apirute in Unitatea coordonatoare,

precum Si la structudle aParlin;toare: Seuca, Piuciqoara 9i Subpidure;
) Am fost prezent la tedinfa cetifeneasci din Seuca' am luat la cuno9tint:

problemele locuitorilor incercAnd solutrionarea acestora pe parculsul anului'
) Am adus la cuno$tinfa cetilenilor din localitatea Seuca horirArile adoPtate

de CL. Ganerti;
> Pentru eficientizarea consumului elecric din comuna Gine$i am Participat'

ca membru in comisie, la licitalia pent{u achizilii.

Sunt convins cd prin munca in echipd Si pfin colaborore permanentd intre
executiv, consilieti pi locuitori, bazstd pe respect reciproc 9i transparen;i,
vom teu1i sd rezolvdm multe probleme gi sd asigurdm comunei noastre o

revigorare Si un loc fturl.ta1 intre comunele de pe Valed TArnqvei Mici'
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