
RAPORT DE ACTIVITATE
privind activitatea in cadrul consiliului Local al orapului valea lui Mihai

pe perioada anului 2014

Subsemnatul csengeri csongor Antal, sunt membru al consiliului Local al
oraqului Valea lui Mihai in urma rezultatelor alegerilor locale din l0 iunie 2012. in
cadrul consiliului Local al oragului valea lui Mihai in urma hotdrarii privind
organizarea comisiilor de specialitate, aprobate in qedin{a din data de 26.06.2012, am
oblinut urmdtoarele funclii: preqedintele Comisiei pentru invdfdmdnt, activitdli social-
culturale, culte, tineret gi sport, respectiv membru in Comisia pentru agriculturi qi
activitdji economico-fi nanciare.

In perioada anului 2014, in calitate de consilier am participat activ la dezbaterile
gedin{elor ordinare gi extraordinare ale consiliului Local. pe perioada anului am
absentat motivat de la doud gedinfe.

in luna octombrie mi-am. prezentat demisia de la func1ia de pregedinte al
comisiei pentru invdJiment, activitdfi social-culturale, culte, tineret gi ,port, p" motive
personale (complexitatea qi creqterea volumului muncii mele profesionale qi motive
familiale ). Schimbarea mea din aceaste funclie s-a realizat abia la finele anului,
sfbrgitul lunii noiembrie. in calitate de pregedinte al comisiei pentru invrf6m6nt,
activitdti social-culturale, c,ulte, tineret gi sport am convocat qi am participat la
gedinlele ordinare qi extraordinare ale acesteia.

I.a toate gedinfele m-am pregdtit gi am incercat, ca prin hotdrArile propuse,
respectiv votate de mine, prin activitatea mea precum gi cu toate posibilitilile mele si
reprezint interesele comunitdlii, ale institufiilor publice care funclioneazi in domeniul
de specialitate: inv6{dm6nt, culturd, culte, tineret gi sport gi ale oraqului.

Intrefin qi am intrefinut legdturi cu populalia oragului, cu instituliile publice,
asocialii civice gi fundalii prin audienfe prestabilite, discufii ocazionall, cu ocazia
diferitelor foruri organizate de Consiliul local, primdrie, g"oufe ...g.u.

In perioada anului 2014, comisia pe care o conduc a iniliat l proiect de
hotdrdre: Proiect de hotdrdre privind uprobureu programului cadru al Festivalului
,,Zilele Salcdmului in Floare"- edilia xxil,2014 9i a altor mdsuri orsani zatoice.

Acest Proiect de hotdrare inifiat de comisie a fost aprobat gi implementat cu
succes.

Comisia a intocmit referate de aprobare qi informdri in urmdtoarele teme: darea
in administrarea casei de culturi ,,Bartok Bela" a unor imobile din domeniul public al
oragului, inchirierea de spatii qi prelungirea contractului de comodat pentru spa{iile
gcolare, aprobarea structurii re{elei gcolare al oragului valea lui Mihai pe anul qcolar
2014-2015, desemnarea reprezentanfilor consiliului Local in ilonsiliile de
administra{ie 9i in comisiile de Evaluare gi Asigurarea calitd{ii in Educafie ale
unitdlilor de inv616m6nt de pe raza oraqului, transmiterea in administrarea Scolii
Gimnaziale ,,zelk Zoltan" a imobilului de pe str. Ady Endre nr. 2UA cu destina{ie
clddire qcolard, ...g.a.

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



Am participat activ la toate intdlnirile organizate intre Consilierii locali gi
reprezentanlii Bisericii Reformate din orag in care s-au negociat problemele actuale in
principal cele legate de spafiile qcolare. Am organizat alituri de colegii din comisia nr.
3,9i personalul primdriei diferite programe culturale, gi am realizat decernarea
premiilor Podium.

Am participat la qedinfele ordinare gi extraordinare a Comisiei pentru
agriculturd qi activitdli economico-financiare.

Activez in cadrul proiectului pentru depistarea gi promovarea talentelor in sport,
proiect derulat in parteneriat cu WTK Nyiradony din Ungaria.

Sumar, acestea sunt activitefle desfbgurate de mine in perioada anului 2014 in
calitate de consilier al consiliul Local al oragului valea lui Mihai. in perioada
urmdtoare voi continua activitdtile mele cu speranla c6 cele de p6nd acum au fost in
folosul comunitdlii gi al populaliei pe care incerc sd o reprezint gi cu speranfa cd in
viitor voi avea qi mai multe ganse de realizare in acest scop.

Valea lui Mihai la: 26.01.2015.

CU RESPECT:
CSENGERI CSONGOR ANTAL

-W


