
'pararnetrii normali'. Nu s-au inregistrat popriri pe conturi, nu s-a aflat Orasul in

imposibilitatea achitarii cheltuielilor curente. In limita posibilitatilor financiare limitate

destinate investitiilor din bugetul propriu, au fost efectuate cheltuieli privind modernizarea

infrastructurii, al imobilelor aflate in proprietatea Orasului, precum si dezvoltarea in

acest context am participat la 12 din cele 14 sedinte de comisie planificate in anul 2021.

In vederea desfasurarii acestor sedinte de comisie cu 0 eficienta maxima, am procedat la

reconc i1ieri cu personalul de special itate 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 fiscal a, urbanism si nu in ultimul rand primarul sau viceprimarul.

In cursul anului 2021 in fata comisiei au ajuns 21 de solicitatri, dintre care marea

majoritate au fost onorate in limitat posibilitatilor financiare, respectiv au fost discutate si

avizate un numar de 41 de proiecte de hotarari.

De asemenea din vara anului 2017 am fost reales ca membru al Consiliulul de

administratie al Scolii Gimnaziale Zelk Zoltan, unde am participat la 80% din sedintele

organizate. In cursul anului 2021 am participat, la toate sedintele de consiliu fie ordinare sau

extraordinare, mai putin doua sedinte ordinare, am convocat si participat la toate sedintele de

comisie, mai putin doua, lipsind doar de la doua sedinte ale consiliului de administrare a scolii

Zelk Zoltan.

In acest cadrul legal am cautat In perrnanenta sa due la bun sfarsit sarcinile mele de

serviciu. In cursul anului 2021 Orasul Valea lui Mihai si-a desfasurat activitatea financiara in

Prevederile OUG nr. 57/2019 republicat cu modificarile si cornpletarile ulterioare, cu

privire la convocarea in sedinta de constituire a Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai,

stabilesc componenta, obligatia si drepturile de consilier local. Ca urmare al acestei sedinte am

fost ales ca membru si ulterior presedinte al comisiei "Buget - finante, administrarea

domeniului public si privat".

In statutul de presedinte al acestei comisii, am planificat si convocat eel pution 0 sedinta

de comisie inaintea fiecarei sedinte de consiliu ordinar extraordinare si uneori de indata. In
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informatii permanente intre conducatorul compartimentului contabilitate, al primarului orasului

si mine, ceea ce se concretizeaza prin intalniri ori de cate ori e nevoie. Mentionez faptul ca la

finele anului 2021 toate facturile emise catre orasul Valea lui Mihai au fost onorate, unitatea

neinregistrand arierate la ceasta data.

In urma colaborariie cu membrii comisiilor de specialitate respectiv cu conducerea

executiva al Orasului Valea lui Mihai, am reusit in cursul anului 2021 efectuarea unor lucrari

de amploare mai mica, din punctul meu de vedere, in ceea ce priveste imagine a orasului. Ma

gandesc aici la infiintare de noi trotuare, proiect continuat de altfel si in anul 2022, amenajarea

spatiilor verzi, diverse lucrari de consolidare si amenajare al imobilelor existente. De asemenea,

in anul 2022 se doreste continuarea proiectelor demarate in culsul anilor precedenti, respectiv

deschiderea de santi ere pentru celelate proiecte aflate in diferite stadii (proiectare, licitarea

executarii, etc), cum ar fi amenajarea a 20 ha spatii verzi in cartierul Szaszhold, constuctia unci

cladiri noi de 12 clase in incinta scolii Zelk Zoltan, sau reabilitarea cladirii centrale a aceleiasi

seoli cu amenajerea a 3 strazi din oras (Ady Endre, Izvolului si partea neasfaltata a Vorosmarty

Mihaly), iluminatul orasului, etc.

Am participat, in limita posibilitatilor, la fiecare actiune de sarbatoare oraseneasca

organizata de Primarie si confesionale locale.

Relatiile pe care Ie dezvolt cu locatarii orasului, cu primarul orasului, cu aparatele de

special itate ale Primariei, cu ceilalti consilieri consider ca sunt bune, pe care Ie voi cultiva si in

continuare.

continuare, a infrastructurii de apa si canalizare a Orasului Valea lui Mihai. In primavara anului

2021 s-a inceput cea mai ampla lucrarea de infrastructura din istoria orasului, proiectul de

mobilitate al orasului, concretizat in modernizari prin asfaltare a mai multor strazi, amenajarea

pistelor de bicicleta, a intrarilor in curti respectiv a trotuarelor. De asemenea au continuat

lucrarile de amenajare a bazinului de innot din oras, dar de data aceasta intr-un ritm mult mai

alert, procesul verbal de predare - primire fiind programat in cursullunii aprilie al anului in

curs. Svau inceput lucrarile de amenajare a celor doua blocuri din centru orasului, care vor

contribui semnificativ la imaginea de ansamblu al centrului orasului. In vederea desfasurarii in

bune conditii a activitatii economico-financiare al Orasului Valea lui Mihai exista un schimb de
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