
Raport de activitate

Avand in vedere prevederile art.51,al.4 din Legea nr.215/2001 privind

administratia publica locala,aduc la cunostinta cetatenilor orasului Santana si a

satului apartinator CaporalAlexa activitatea de consilier localdesfasurata in

cadrul sedintelor comisiei de specialitate cat si in sedintele " ordinare" , "
extraordinare" si " de indata" ale Consiliului Localal orasului Santana,judetul

Arad,in perioada ianua rie-decembrie 2015.

Comisia de specialitate in care imi desfasor activitatea in calitate de secretar

este Comisia nr.l pentru programare de dezvoltare eco n o m ico-socia la, buget-

finante,administrarea domeniului public si privat al orasului

,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si comert.

ln cadrulaceste comisii am analizat de fiecare data proiectele de hotarari si

cererile din partea cetatenilor supuse dezbaterilor,apoi in functie de interesul

cetatenilor sau al localitatii noastre mi-am exprimat punctulde vedere prin votul
acordat.

ln plenulsedintelor consiliului localam participat activ si constructiv la

problemele si proiectele de hotarari p rezentate,ava n d ca obiectiv principal

interesul cetatenilor si implicit al localitatii noastre in care noi convietuim.

La cererea cetatenilor am solicitat in diverse randuri conducerii primariei ca

firma care a executat lucrarile de canalizare sa repare strazile acolo unde s-au

sapat santurile si gurile de canal.

Am instiintat conducerea primariei la solicitarea cetatenilor despre unele
probleme aparute in diverse zone la reteaua de canalizare.

De asemenea,am propus executivului urmatoarele:

-amenajarea de parcari in zona pietei



-asfaltarea suprafetei din partea dreapta a pietei unde se comercializeaza

preparate din carne si legume-fructe.

-urmarirea indeaproape a lucrarilor de modernizare si asfaltare a strazilor si

respectarea proiectelor tehnice de axecutie.

ln calitatea mea de consilier localam participat la toate actiunile si

manifestarile desfasurate cu diverse ocazii:

-zilele orasului Santana

-Ziua recoltei

-depuneri de coroane cu ocazia zilei Eroilor Neamului siZilei Nationale a Romaniei

La sfarsitul anului am luat parte la serile si spectacolulde colinzi organizat de

primarie si consiliul local al orasuluiSantana cu ocazia sarbatorilor de iarna,iar in

noaptea de revelion am fost alaturi de rude,colegi ,prieteni si locuitori ai orasului

nostru cu ocazia foculuide artificii organizat la cumpana dintre ani.
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