RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012 - PUIA SILVIU
CĂTĂLIN ÎN CALITATE DE CONSILIER LOCAL AL
ORAŞULUI SÂNTANA
În perioada iulie - decembrie 2012 mi-am desfăşurat activitatea de consilier local în
cadrul Consiliului Local Sântana, participând la următoarele activităţi:
1. În calitate de preşedinte al Comisiei nr. 2 pentru învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, am participat împreună cu
doamna Rozalia Paşca la mai multe activităţi cum ar fi premierea celor mai
merituoşi tineri din oraşul Sântana, organizând o gală la Stadionul Unirea, unde
am fost implicat în decernarea premiilor.
2. Am participat la diferite şedinte pe teme cultural artistice ce au implicat Primăria
Sântana;
3. Am participat la toate activităţile din aria mai sus amintită fiind implicat şi în
acţiuni de jurizare;
4.

În cadrul Consiliului Local am participat la toate şedinţele, atât în cele pe comisii
de specialitate cât şi în plen. În cadrul şedinţelor am luat deseori cuvântul
exprimându-mi ideile. Am elaborat proiecte de hotărâre în special în domeniul
sportului. Atitudinea mea a fost una colegială în raport cu ceilalţi colegi
consilieri, manifestând respect în relaţiile cu ei.

5. În relaţiile cu cetăţenii oraşului am încercat să-i informez cât mai corect cu privire
la starea de fapt a oraşului, şi cu privire la hotărârile care îi privesc, căutând să le
dau cele mai potrivite sfaturi în problemele ce mi-au fost ridicate.
6. Pe lângă celelalte funcţii deţinute am fost ales şi ca preşedinte al Clubului Sportiv
Orăşenesc ''Unirea'' Sântana. În calitatea aceasta am făcut următoarele lucruri:
-

am coordonat cele trei secţii ale clubului: fotbal, handball şi judo;
am organizat şedinte ale Consiliului de Administraţie pentru cele trei secţii;
am reorganizat activitatea celor trei secţii, sporind numărul de sportivi legitimaţi;
am îmbunătăţit baza materială a secţiilor;
am elaborat bugetul secţiilor pe anul 2013;
am obţinut cele mai bune rezultate din istoria clubului în anul 2012.

Aceasta a fost activitatea mea în calitate de consilier al oraşului Sântana în anul 2012.
Sântana la: 27.02.2013

Consilier local,
Silviu Cătălin Puia

