RAPORT DE ACTII'ITATE
privind activitatea in cadrul Consiliului Local al oraqului Valea lui Mihai
pe perioada anului 2013

al

Subsemnatul Csengeri Csongor Artal, sunt membru
Consiliului Local al
oragului valea lui Mihai in urma rezultaielor alegerilor locare din l0 iunie 2012. tn

cadrul consiliului Local al oraqului valea lui Mihai in urma hotirdrii privind
organizarea comisiilor de specialitate, aprobat in
tedinta din data de 26.06.201), detin
urmdtoarele funcfii: pregedintele Comisiei pentru invilemant, activitifi socialcultur- ale, culte, tineret Si sport, respectiv membru in
Comisia pentru agriculturd gi
activitili economico-fi nanciare.
In perioada anului 2013, in calitate de consilier am participat activ la dezbaterile
tuturor- gedinlelor ordinare gi extraordinare ale Consiliului Local.
calitate de presedinre al Comisiei pentru invilimanl activiti{i social_
culturale, culte, tineret gi sport am convocat
Si am particip;t la gedinlele oidinare qi
extraordinare ale acesteia.
La toate fedinFle m-am pregAtit gi am incercat, ca prin hotirfile propuse,
respectiv votate de mine, prin activitatea mea precum gi cu toate posibilitdlile
mele si
reprezint
comunitElii,
ale
instituliilor
publice
care funciioneazi in domeniul
_interesele
de specialitate: invdfimant, culture, culte, tinerei qi sport qi
ale oragului.
Ilt
am
intrefinut
glil
legaturi
populalia
$i
cu
oraqului, cu instituliile publice,
.
asocialii civice_ qi fundalii prin audienle piestabiiite, disculii ocazionale,
cu ocazia
diferitelor foruri organizate de Consiliul local, primnrie,
9"ouid...q.o.
perioada anului 2013, comisia pe care o conduc u ioiliut + proiecte
de
-In
hotdrAri:
Proiect de hotdr6re privind modificarea gi completarea Regulamentului
.1.
de
organizaxe si functionare a casei de culturi "Bartok Bela ;
din oragul vale lui Mihai.
Proiect de hotirAre privind reglementarea asigurdrii de servicii
de sonorizare
.2.
cu echipamentele din dotarea casei de culturd "Bart-ok Bela "
din oragul valea lui
Mihai;

_ h

.

3. Proiect de hotir6re privind aprobarea programului cadru al Festivalului
,,Zilele Salc6mului in Floare"- eddia Xf1, ZOt: 9i u ,it".
-a.r.i"iganizatorice.
de hotdrdre privind aprobarea programului cadru al Tdrgului de
. 1:._PTt"",
toamne

.

"De Bdtutul Nucilor" - edigia 2013;
Proiectele de hotd-r&e initiate de comisie

implementate.

au fost aprobate, aplicate

gi

A intocmit 6 rapoarte de specialitate, 4 referate de aprobare informdri in
9i
teme: Aprobare

structurii relelei gcolare, iesemnarea membrilor
Consiliilor deadministralie gi Comisiilor inteme de asigu.are a calitalii
in educafie ale
unitalilor gcolare din orag, reglementarea asigurdrii serviciului de
sonorizare cu
ecnrpamentele drn dotarea Casei de Cuhurd Bartok Bela
din oraE, incheiere protocol
de colaborare cu asocialia pro Valea lui Mihai,,"rili"."
chirie 9i incheiere
d:
"orri*cije
comodat
pentru
clddire
qcolard,
programele
cadru
ale lestivatului ,,Zilele
:or-rhact
Salcdmului in Floare,'- edilia XXI, 2013, respeciiu u Tare;i;
;;
;amn6.,De B'tutul
Nucilor" - edilia 2013 ...etc.
Tmdlgarele

de specialitate gi de avizare, respectiv referatele de aprobare
^
formulate gi redactate de comisie au fost acceptate.
Rapoartele

_

Am participat activ la toate. intelniriie organizate intre Consilierii
locali
reprezentantii Bisericii Reformate din orag in care s-au
negociat problemele

qi

actuale in
principal cele legatede spaliile pcolare. Am organ iz^
alzft;ide colegii din comisia nr.
3, qi personalul primdriei diferite programJ culturale, gi am- realizat
decemarea
premiilor Podium.
participat la qedinlele ordinare gi extraordinare a
Comisiei pentru
,Amagriculturi 9i activitifi economico-financiare, in cadrul
discutat fi am
propus^ un numdr de 20 de proiecte de
"er"iu
hotd-rare.
In calitate de consilier 9i pregedinte al comisiei de specialitate
susmenlionati
sunt membru qi activez in Consiliul de administralie
al Clubului ifortiv Unirea Valea
lyi
Am. participat la qedinlele.acestuiu, u- .ontriUuiif.n"ri,
pastarea echipei
l4iha].
de fotbal,. infiinfarea secliei de haadbal
funcfonarea
9i
proiectului pe_nt_ru depistarea gi promovarea talentelor "ruf,utul'a.tiu", in cadrul
proiect derulat in
parteneriat cu WTK Nyiradony drn ungana.
Jumar, acestea sunt activitdlile desfEqurate de mine
in perioada anului 2013 in
calitate de consilier al Consiliui Local al oragului n"f"" iri^
V,f,"f
urmitoare voi continua activititile mele cu-speranfa
a" piia acum au fost in
al,populaliei pe care incerc sd "a."i"
o
reprezini
qi cu speran{a cd tr
1",,,_"^Y.^.,.^llllti
vI|tor vot avea $i mai1imulte qanse de realizare in
acest scop.
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Valea lui Mihai la: 26.01.2014.

CU RESPECT:
CSENGERI CSONGOR ANTAL

