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Pe parcursul anului 20L4 mi-am desfasurat activitatea

in calitate de ales local respectand atributiile prevazute de prevederile legii

nr.2t5 / 2OOt privi nd ad mi n istratia pu blica locala.

Ca membru in Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local pentru

invata ma nt, sa natate,cu ltu ra, p rotectie socia la, activitati sportive si de

agrement am participat la toate sedintele unde am intervenit cu propuneri

pentru o mai buna desfasurare a activitatilor enumerate mai sus la nivelul

orasuluiSantana.

M-am implicat pe parcursul anului 2014 in activitatile culturale si de

caritate ale orasuluisantana. Am facut vizite in diferite familii cu nevoi

speciale unde am ascultat cu atentie doleantele,nevoile si nemultumirile pe

care le-au avut. Am cautat sa-i sprijin in limita posibilitatilor reusind sa aduc

bucurie in sufletele acestor oameni - (in Comlaus pe str.Crinului-nr.1-7

fam.loanovici Mihai si Mirela si copii lor.Am reusit prin Cantina Sociala sa le

asigu ra m Hrana si lmbracaminte .

Am informat Consiliul loca despre aceste nevoi.De asemenea,pe parcursul

anului 2014, am initiat un proiect-Hotarare pentru acordarea titlului de

Cetatean de Onoare al orasuluisantana, d-lui :Wolfgang Kriesemer,ceea ce

s-a si reusit in data de 6 Decembrie 201-4. Acest domn-Wolfgang Kriesemer

ajuta orasul Santana:Casele de copii,Scolile,G radin itile, Biserici si alte

institutii care se ocupa de oamenii cu probleme.Din anul 1993 vine in

Romania si ajuta neconditionat.La o varsta destul de inaintata - 76 de ani-

este neobosit. ce remon ia de decernare a acestui titlu , a avut loc in holul



primariei intr-o sedinta deschisa,fiind prezenti si un numar de 40 de

cetateni ai orasu lu i.

Am informat cetatenii despre deciziile luate la nivelul Consiliului local.

Pe parcursulanului 2014 am avut o colaborare foarte buna cu alesii locali

cat si cu executivul Primariei orasuluiSantana.
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