
PUIA SILVIU CATALIN,
CONSILIER LOCAL AL ORASULUI SANTANA

RAPORT DE ACTIVII'ATE PE ANUL 2014

in calitate de consilier local al orasului Sdntana si ca presedinte al
comisiei pentru invatamAnt, cultura, protectie sociala, activitati spoftive si dc
agrement arn parlicipat la multiple activitati:

- am parlicipat la diferite sedinte pe teme cu ltural-ar-tistice ce au
implicat Prirnaria orasului Sintana;

- am capacitat potentiali investitori in domeniul spatiilor de agrement
(strand);
- anr organizat concurs de table desf'asurat la Prirnaria Sdntana;
- am parlicipat activ la organizalea "Zilele orasului Sdntana";
- in cadrul Consiliului l-ocal am fost prezent la marea ma.ioritate a

;dint:itn', -...ii" l-i !t:l pe c.rntisii dc specialitt..ic c,li .,i in plei:t r^r. I ibst it
prezenta activa in cadrul sedintelor, avAnd nu[leroase luari de cuvdnt pe
marginea proiectelor de hotarire ce au fost discutate. Arn elaborat proiecte
de hotar6re, in special in domeniul sportului. in raport cu ceilalti consilieri
arn avut o atitudine colegiala, respectind parerea flecaruia, chiar si atunci
cAnd punctele noastre de veder-e erau dif'erite;

- am elaborate proiectele de buget pe cele J sectii ale A.C.S.
"Unirea"SAntana:

- arn reorganizat Clubul Sporliv'"Unirea" Sdntana, trasformdndu-l in
asociatie, pentru a putea accesa fbnduri europene;

- in cadrul numeroaselor discutii pe care le-am puftat cu cetatenii
orasului arn incercat sa aduc lamuriri si sa furnizez infbrmatii cat mai
obiective in legatura cu activitatea Consiliului t.ocal si cu proiectele
Primariei S6ntana. De asemenea, prin dialog cu cetatenii, am luat cunostinta
de problemele care tin da competenta Consiliului Local cu care acestia se
confiunta, iar unele dintre acestea le-am transfbrrnat in proiecte de hotardre
pe care le-am supus atentiei Consililui Local.

- arn coordonat activitatea celor trei sectii sporlive ale clubului
(fbtbal, handbal, judo)

- am organizat sedinte ale consiliului de adnrinistratie pentru cele trei
sectii sportive;

- am irnbunatatit baza materiala a sectiilor (saltele pentru sectia de
judo, echiparnent sporliv modern pentru sectia handbal, am marit numarul de
grupe la sectia de fotbal, numarAnd in acest momcnt 5 grupe de copii).



Aceasta a fbst activitatea ce arr desfasurat-o in calitate cle consilier al
olasului S6ntana. in anul 20 14.
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