
Raport de activitate

Avand in vedere prevederile art.51,al.4 din Legea nr.215/200L privind

administratia publica locala,aduc la cunostinta cetatenilor orasuluiSantana si a

satului apartinator Caporal Alexa activitatea de consilier local desfasurata in

cadrul sedintelor comisiei de specialitate cat si in sedintele " ordinare" , "

extraordinare" si " de indata" ale Consiliului Local alorasului Santana,judetul

Arad,in perioada ian ua rie-dece mbrie 2013.

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

este Comisia nr.1- pentru programare de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante,administrarea domeniului public si privat al

orasu lu i, a gricu ltu ra,gospod a rire comunala,protectia mediulu i,servicii si comert.

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

cererile din partea cetatenilor supuse dezbaterilo r,a po i in functie de interesul

cetatenilor sau al localitatii noastre ne-am exprimat punctul de vedere prin votul
acordat-

In plenul sedintelor consiliului local am participat activ si constructiv la

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

interesul cetatenilor si implicit al localitatii noastre in care noiconvietuim.

De asemenea,am propus executivului urmatoarele:

-asfaltarea strazii MihaiViteazu in zona pietei agroalimentare pentru a oferi
conditii decente comerciantilor din acel sector.

-asfaltarea strazii Ghioceilor in zona cimitirului catolic si amenajarea unei parcari

pietruite in zona acestuia.

-in urma solicitarilor comerciantilor din piata referitoare la apa ce se acumuleaza

pe platoul pietei in urma precipitatiilor am propus realizarea unuisistem de

colectare-drenare a apei atunci cand conditiile meteorologice impun acest lucru.



-in urma evenimentelor cauzate de anumite persoane care din lipsa de ocupatie

sau mai bine zis lipsa de educatie distrug bunurile orasului nostru si atenteaza la

linistea si siguranta noastra am solicitat extinderea si modernizarea sistemului de

monitorizare video a localitatii noastre.

Cu ocazia manifestarilor organizate de 1 iunie-ziua internationala a

copilu lu i, im preuna cu colega mea d-na consilier lrin a Rus am adus un zambet si o

mica bucurie in sufletele copiilor din orasul Santana si satul apartinator Caporal

Alexa prin faptulca fiecare copil care a participat la aceste manifestari a primit in

dar un mic cadou din partea noastra.

De asemenea,tot in cadrul activitatii de consilier local am participat in perioada

24-30 iunie 2013 la programul de perfectionare "Management si elaborare de

proiecte" organizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

ln calitatea mea de consilier local am participat la toate actiunile si

manifestarile desfasurate cu diverse ocazii:

-zilele orasu lui Santana

-hramurile bisericilor din Santana si Caporal Alexa

-depuneri de coroane cu ocazia Zilei Eroilor Neamului si Zilei Nationale a Romaniei

-in cursullunii octombrie am participat la o serie de intalniri cu cetatenii din satul

CaporalAlexa si cei din orasul Santana pentru a stabili impreuna prioritatile

expuse in cadrul strategiei locale de dezvoltare durabila pentru perioad a 201,4-

2020.

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

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

noaptea de revelion am fost alaturi de rude,colegi ,prieteni si locuitori aiorasului
nostru cu ocazia foculuide artificii organizat la cumpana dintre ani.

Sa nta na,

02.o2.201,4

Consilier local,

Constantin Manole


