
Raport de activitate

Avand in vedere prevederile art.51,al.4 din Legea nr.215/2001 privind
administratia pu blica loca la,aduc la cunostinta cetatenilor orasului
sa nta n a,a ctivitatea de consilier local desfasurata in cadrulsedintelor comisiei de
specialitate cat si in sedintele " ordinare", " extraordinare,, si ,,de indata,,ale
consiliului Local al orasuluisantana,iudetulArad,in perioada iulie-decembrie
2012.

comisia de specialitate in care imi desfasor activitatea in calitate de membru
este Comisia nr.1 pentru dezvoltarea economico-sociala,buget-
finante,administrarea domeniului public si privat al

orasului,agricultura,gospodarire comunala,protectia med iu lu i,servicii si comert.

ln cadrulacestei comisii am analizat de fiecare data proiectele de hotarari
supuse dezbaterilor,apoi in functie de interesul cetatenilor sau al localitatii
noastre mi-am exprimat punctul de vedere prin votul acordat,prin abtineri sau
chiar prin vot impotriva atunci cand am considerat ca este cazul.

ln plenul sedintelor consiliului localam participat activ si constructiv la
problemele si proiectele de hotarari prezentate,aducandu-mi contributia la
imbunatatirea acestora.ca si exemple pot enumera aportul adus prin propunerea
amenajarii de locuri de parcare in zona Liceuluirehnologic,in fata scolii Generale
Nr.1, in jurul pietei agroalimentare.

De asemenea,in urma initiativei cetatenilor de pe str.Campului,am cerut
initierea unui proiect de hotarare referitor la restrictionarea traficuluigreu pe
aceasta stra d a.



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

manifestarile desfasurate cu ocazia " Zilelor orasului Santana",hramurile

bisericilor din Santana si Caporal Alexa,la manifestarile culturale organizate de

ansamblul Cununita la Gala premiilor "Federatiei Nationale de Folclor",am
participat la manifestarile organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei,iar in

finalul anului am luat parte la serile si spectacolul de colinde organizat de primaria

si consiliul localal orasuluiSantana cu ocazia sarbatorilor de iarna.

ln incheiere,doresc sa multumesc tuturor cetatenilor care m-au ales sa ii

reprezint in consiliul local si sa ii asigur ca o sa fac tot posibilul sa le merit
increderea si voi fi tot timpuldisponibil pentru rezolvarea problemelor lor sau a

localitatii in care noi convietuim.

Sa nta na,13.03.201-3 Consilier loca l,

Consta


