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RAPORT DE ACTIVITATE

Subsemnatul Sz6sz Jiinos cu domiciliul

in comuna Ginegti, sat Seuca, nr.

10, judelul Mure9, am fost ales consilier local din parlea TIDMR
9i viceprimar al
comunei Gdnegti, sunt membru al comisiei penftu activit6li social-culturale, culte,

invd!6ment, senAtate gi familie, munc6 9i proteclie social6, proteclie copii.
in calitatea de viceprimar al comlmei Ganegti m-am implicat active in
lucr6rile qi activitAfle care s-au desfdgurat pe raza comunei noastre ih anul
2014.Aldturi de angajali primdriei cdt qi cu persoanele beneficiare de ajutor social
am coordonat gi am participat la lucrdrile de cur6lenie de pe raza comunel noasre,
lucrdri de cur6tenie a domeniului public, de intrelinere gi infrumuselare a ceror

dou6 paxcuri din localitElile Gdnegti 9i Seuca; totodatE. qi la alte lucrdri a cdror
executare a fost aprobat6 prin hot6r6rea consiliului local, conform planului de
acliuni la legea 416/2001 pe anul 2014.

Pe perioada vacantei de var6 am supravegheat la buna desldgurare a
lucrdrilor de zugr6vire, reparare gi igienizare a instituliilor gcolare de pe raza
comunei noastre penffu ca aceste lucrdri sa fie executate Ia timp
$i terminab pen6
la inceperea noului an qcolar 2014- 2015, pentru a asigura condilii cAt mai bune de
desfhgurare a procesului de inv6!6mint.

Pe parcursul anului trecut am paticipat, aldturi de un gup de iniliative, la
organizarea in localitatea Seuca a evenimentelor prilejuite cu ocazia implinirii

a

700 de ani de atestare documentara a localitnlii, prilej cu care s_a reuqit gi repararea
gardului desp64itor dintre $coala primar6 Seuca gi dispensarul uman

Totodata, am parlicipat alAtud de consilierii locali gi de organizatori la
evenimentele culturale care s-au deslbqurat cu ocazia sarbdtoririi Zirelor culturare qi

a vinului precum gi a proiectului european ,,Tineri in ajutorul vArstnicilor,,. in
decursul anului 2014 am mai paxticipat la evenimentele culturale deslbgurate cu
ocazia comemoririi revoluliei din 1848, omagierea gi comemorarea eroilor
de ziua
eroilor precum gi la progranlul artistic desfhguat cu oc azia zilei d,e 1 Decembrie.
in anul 2014 s-au continuat lucr6rile la releaua de canalizarc pe raza
localit6lii Ganeqti unde am urmarit zilnic desfiqurarea acestor lucrdri incercand
si
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rezolvarea problemelor ivite, iar pe perioada sezonului rece aldturi de muncitorii
primeriei Si persoanele beneficiare de ajutor social am parlicipat la coordonarea gi
deszlpezirea drumurilor secundare gi curelirea trotuarelor.

Continuindu-se buna colaborare din anii treculi dintre executiv- consiliu
local cetdleni s-au continuat lucrdrile de reabilitare a trotuarelor pe strdzile
secundare din localitatile Gdnegti 9i Seuca precum gi repararea unui podel pietonal
in localitatea Seuca, a unui pod de acces in localitatea G6negti, aceste lucrdri fiind
executate de muncitorii primdriei, implicdndu-md in realizarea acestora.
in decursul lunii ianuarie 2014 am pafiicipat aleturi de conducerea executivi
a primdriei la gedinjele sAteqti, unde am avut disculii cu cetdjenii comunei
ascultdnduJe problemele gi, in limita legii, incercdnd rezolvarea acestor probleme.
Pe viitor sper intr-o colaborare cAt mai bund qi armonioasd, in spiritul legii
gi al tmnsparentei baz atd pe respectul reciproc.
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