PI]IA SILVIU CATALT\,
coNsrLrER r]ocAl, AL ORA$[JLUr SANTANA
RAFORT DE ACTNTTATE PE ANI]L 2013

in calitate de consilier local al oragului

Sdntana gi ca pregedinte al
comisiei pentru inviJdmdnt, cultur6, protectie sociald, activititi sportive qi de
agrement am participat la multiple activitili:

-

am absolvit cursul de ,. EXpERT ACCESARE FONDtru

STRUCTURALE $I DE COEZITINE ELIROPENE ";
- am participat la diferite qedinte pe teme cultural-artistice ce au
implicat Primaria oragului Sdntana;
- am capacitat poten{iali investitori in domeniul spaliilor de agrement
(gtrand);

- in cadrul consiliului Local am fost prezent la marea majoritate a
gedinJelor, atdt la cele pe comisii de specialitate cat
,i in plen. Am fost o
prezenld activi in cadrul gedintelor, av6nd numeroase
ludri de cuvdnt pe

marginea proiectelor de hotdrdre ce au fost discutate. Am
elaborat proiecte
de hotdrdre, in special in domeniul sportului. in raport cu ceilalf
consilieri
am avut o atitudine colegiard, respectdnd pdrerea fiecdruia,
chiar qi atunci
cAnd punctele noastre de vedere erau diferite.
- in cadrul numeroselor disculii pe care le-am purtat cu cetd{enii

oraqului am incercat sd aduc ldmuriii gi sd fumizez inror-"1ii
.ai."r
leg'turd
cu
activitatea
Consiliului
Local
:bl":liy: ,in
Primdriei SAntana. De asemenea, prin dialog cu cetdlenii, 9i ",r'p-1""t"i"
am luat;*"SdF
de problemele care lin da competenla consiliului
Locai cu .".. u..gti" J.
confrunti, iar unele dintre acestea le-am transformat in proiecte
ae rrotarare
pe care le-am supus aten{iei Consililui Local.
calitate de pregedinte al Clubului Sportiv Ordqenesc
-in
,,Unirea

SAntana" am desftgurat urmdtoarele activititi, cu rezultate,
- am coordonat activitatea celor trei seclii sportive
"i. ",r,ale-".ito.iii
clubului
(fotbal, handbal, judo);
- am organizat gedinte ale consiliului de administraJie pentru
cele trei secfii sportive;
- am afiliat seclia_de judo la Federalia Rom6n5
de Judo;
-am imbundtdlit baza materiali a sec{iilor sportive
lrenovarea
sdlii de sport, vestiare 9i bdnci de rezerve noi la staoionui;;;sil;
instalalie de irigare a terenului de fotbal, suprafali
de luptn
pentru sec{ia dejudo);
- am elaborat bugetul sec{iilor sportive ale clubului, pe anul
2014;

_

ilfr;;

- am oblinut doui titluri de campion judeJean cu echipa de
handbal (seniori) respectiv echipa de fotbal (juniori
Al), cu

,

;.uJ;

din urmd reuqind s6 accedem la turneul zonal al ciqtigitoarelor

carnpionatelor judetene, desfdgurat la
$tei.
Aceasta a fost activitatea ce am desfiigurat-o in calitate de consilier
al
oragului S6ntam, in anul 2013.

Datn;

/7

ot. 2e/e

Sennatm;

./')

bq"^

