
RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2014

Prevederile Legii 21512011 republicat cu modificdrile 9i complettrrile ulterioare, precum si

ordinul nr. 261 din 14.06.2012 cu privire la convocarea in sedinta de constituire a Consiliului Local al

Orasului Valea lui Mihai, stabilesc componenJa, obligatia gi drepturile de consilier local. Ca urmare al

acestei sedinte am fost ales ca membru si ulterior presedinte al comisiei ,yargricultura si activitati

economico-fi nanciare".

In statutul de presedinte al acestei comisii, am planificat si convocat cel pution o sedinta de

comisie inaintea fiecarei sedinte de consiliu ordinar si uneori si extraordinar. In acest context am

participat la toate cele l2 sedinte de comisie planificate in anul 2014.

In vederea desfasurarii acestor sedinte de comisie cu o eficienta maxima, am procedat la

reconcilieri cu personalul de specialitate din aparatul Primariei Orasului Valea lui Mihai, in mod

special biroul de finante-contabilitate. In situatiile in care am considerat ca e necesar, am convocat la

aceste sedinte si membrii ai serviciului de apa si canalizare, al serviciului de evidenta fiscala" urbanism

si nu in ultimul rand primarul sau viceprimarul.

ln cursul anului 2014 in fata comisiei au ajuns 72 de solicitatri, dintre care marea majoritate au

fost onorate in limitat posibilitatilor financiare, respectiv au fost discutate si avizate un numar de 35 de

proiecte de hotarari.

De asemenea in cursul anului 2014 amfost reales ca membru al Consiliulul de administratie al

Scolii Gimnazial e Zelk Zoltm, unde am participat la 80% din sedintele organizzte, respectiv fiind

membru al comisiei de negociere, am participar in cursul anului 2014 la patru negocieri, in ceea ce

priveste vanzarea sau cumpararea de terenuri proprietaea Orasului Valea lui Mihai catre prsoane fizice

sau invers. In cursul anului 2014 am participat la toate sedintele de cinsiliu fie ordinare sau

extraordinare, am convocat si participat la toate sedintele de comisie, lipsind doar de la patru sedinte

ale consiliului de administrare a scolii Zelk Zoltan.

in acest cadrul legal am cdutat in permanenJl str duc la bun sfdrgit sarcinile mele de serficiu.

Nimeni nu credea ca actuala crizd economicd poate produce la o asemenea perturbare gravd irt viala

economictr al Oragului Valea lui Mihai, nu s-au putut continua investiliile programate in special

canalizarea gi terminarea apeductelor. In momentul preluarii pozitiei de presedinte al comisiei I si

familiarizarii cu situatia economico-financiara precara al Orasului Valea lui Mihai, am convenit,

impreuna cu membrii comisiei si cu primarul orasului ca, in primul si in primul rand e utila si necesara

achitarea cu prioritate al datoriilor cumulate. In acest sens am reusit sa achitam in cursul anului 2012

respectiv 2013 toate datoriile orasului de care aveam cunostinta pana in acel moment, considerand ca



am trecut peste aceste obstacole, anul 2014 am inceput optimist, cu gandul la diferite proiecte de

dezvolate (continuarea proiectului canalizare, amenajarea unor cladiri aflate in proprietatea orasului si

de ce nu asfaltari de strazi - in limita posibilitatilor financiare). Doar ca in cursul lunii aprilie am aflat

de o datorie, care nu era evidentiat in patrimonial orasului, fiind vorba de o hotarare judecatoreasca din

anul 2010 respectiv accesoriile acesteia, care pana in primavera anului 2014 se ridicasera cumulate in

jurul sumei de 2.400.000 ron. Tot ce am planificat din punct de vedere financiar, in acel moment s-au

spulberat, toata atentia noastra concentrandu-se asupra eliminarii acestui obstacol care ne-a blocat

activitatea aproape in totalitate. Din surse proprii am reusit achitarea a mai mult de jumatate din aceste

datorii (peste 1.150.000 ron), iar restul s-a achitat din sume incasare de la minister. Din pacate, iar a

trecut un an, in urma careia putem vorbi de ceea ce puteam dezvolat, modemiza sau construi din acesti

bani si nu ceea ce am si rezolvat. Dar totusi daca ne gandim ca am achitat din bugetul orasului

2.400.000 ron in acest sens si ca cei aprox. 500 m de asfalt finalizat pe strada Morii ne-a co$ar &rprox.

530.000 ron, putem afirma cu certitudine ca, pe acele strazi unde avem dezvoltat sitemul de canalizare,

am fi putut realiza asfalt pe o portiune de aprox. 2,3 km. In vederea desfasurarii in bune conditii a

activitatii economico-financiare al Orasului Valea lui Mihai exista un schirnb de informatii permanente

intre conducatorul compartimentului contabilitate, al primarului orasului si mine, ceea ce se

concretizeaza prin intalniri ori de cate ori e nevoie.

In urma colaborariie cu membrii comisiilor de specialitate respectiv cu conducerea executiva al

Orasului Valea lui Mihai, am reusit in cursul anului 2014 efectuarea unor lucrari de amploare mai mica,

din punctul meu de vedere, in ceea ce priveste imaginea orasului. Ma gandesc aici la strada Morii pe

care am reusit construirea sistemului de canalizare si aplicarea unui strat de asphalt. Am reusit de

asemenea alocarea unor sume mai considerabile in amenajarea infrastructuirii invatamantului gimnazial

al orasului, unde rezultatele sunt mai elocventd, concretizandu-se in amenajarea interioara al cladirii
gradinitei cu program prelungit, amenajarea cladirii de pe coltul strazii Ady Endre, punerea in
functiune a sistemului de incalzire centrala in cladirile gradinitei nr.l si al scoluu de pe strada Kalvin
Janos, etc..

Am participat la fiecare actiune de strrbEtoare ordgeneascd organizatd de primdrie gi

confesionale locale.

Relatiile pe care le dezvolt cu locatarii oragului, cu primarul orasului, cu aparatele de

specialitate ale Primtrriei, cu ceilalti consilieri consider cd sunt bune, pe care le voi cultiva 9i in

continuare.

Consilier local

Chis Cristian


