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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021
CONSILIER KRIZSAN CSABA GEZA

Subsemnatul Krizsan Csaba Geza, membru al Consiliului Local al orasuli Valea
lui Mihai dupa rezultatele alegerilor locale din 27 septembrie 2020, din partea
pertidului politic UDMR.

Conform alin.2 din aIt.22S din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanta de
Urgenta Nr.S7 din 3 iulie 2019,care prevede ca "fiecare consilier local.precum si v
iceprimarii.rcspectiv vicepresedintii consiliului judetean suntobligati sa prezinte un
raport anual de activitate,care este facut public prin grija secretarului general a1
unitatii/subdiviziunii administrativ teritoriale "va prezint urmatorul raport.

In cadrul Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai in unna hotararii privind
organizarea comisiilor de specialitate, aprobat din sedinta din data de 20 octombrie
2020, sunt presedintele Comisiei nr, II-Com.isia de amenajare a teritoriului, urbanism,
Protectia mediul ui si turism.

In calitate de consilier local mai indeplinesc si urmatoarele functii:
._. vicepresedintele comisiei pentru sistematizarea circulat

membru in Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol 111'.1din Valea lui
Mihai.
In anul 2021, in calitate de consilier am participat activ la dezbaterile

sedintelor ordinare si extraordinare al Consiliului Local, cautand sa contribui la
promovarea unor proiecte si hotarari.

Datorita situatiei existente cauzata de pandemie majoritatea sedintelor
Consiliului Local cat S1 a Comisiei de specialitate au fost tinute online,

In calitate de presedinte al Comisiei II am organizat si run condus sedintele
comisiei. Cererile depuse de cetatenii orasului au fost abordate si solutionate ell multa
atentie S1 seriozitate de toti membrii comisiei. Am luat hotarari si am facut propuneri
pentru rezolvarea cat mai rapida a cererilor avand in vedere atat interesele
locuitorilor cat si a orasului Valea lui Mihai.

In cadrul comisiei am efectuat mai multe deplasari pe teren analizand diferite
schimburi de terenuri si alte cereri referitoare la vanzarea unor imobile din
proprietatea orasului.

In cadrul comisiei pentru siguranta circulatiei rutiere am luat hotarari pentru
montarea unor indicatoare rutiere pe strazile orasului avand in vedere sesizarile
orgenelor de politic respectiv a cetatenilor.

In activitatea desfasurata pana in prezent am fost sprijinit de catre conducerea
orasului, de angajatii primariei, de seth de servicii.

In continuare doresc sa-mi imbunatatesc performantele mele in sprijunul si
interesul comunitarii.
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