
In urma desemnarilor am fost delegata in Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii la
Liceul Tehnologic Nr.1 respectiv in Consiliul de Administratie al Gradinitei., Aranykapu' ,pe
anul scolar 2021/2022.-HCL.NRA2/20 septembrie 2021.

In calitate de consilier local .am fost ales presedinte al Comisiei nrA"Comisia pentru
Invatamant .Cultura si Sport't.ln calitate de presedinte, am condus activitatile comisiei
participand activ la toate dezbaterile cornisiei.fara nici 0 absenta pe tot cursul anului 2021.
Comisia 4. a coordonat activitatile culturale,sportive in orasul nostru.In anul 2021 am avizat
proiecte privind aprobarea stucturii retelei scolare pe anul scolar 202112022,delegarea
reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ~i de evaluare si asigurarea
calitatii(CEAC),ale unitatilor de invatamant din orasul Valea lui Mihai. In cursul anului
2021,toate documentele avizate de comisia noastra au fost aprobate in planul Consiliului
Local.

In lunile octombrie,noiembrie si decembrie 2021 ,am condus lucrarile sedintelor
Consiliului Local,ca presedinte de sedinta.Sedintele consiliului in aceasta perioada s-au
desfasurat in cadru online.datorita reglementarilor de sanatate.prin urmare a prevenirii
inbolnavirilor cu virusul SARS -CoV-2.

Subsemnatul Gabor Eva, profesor invatamant primar, la Scoala Gimnaziala Zelk
Zoltan Valea Lui Mihai, in urma alegerilor din 27 septembrie.2020,lndeplinesc functia de
consilier local al orasului Valea lui Mihai.

In cursul anului 2021 am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare al
Consiliului Local.

pe anul2021

in cadrul Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai
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Acestea ar fi in sumar activitatile mele in anul 2021 ,ca si consilier local al
orasului Valea lui Mihai.in acest mandat,voi continua sa lucrez spre binele populatiei.pentru
copiii,pentru dezvoltarea cat mai eficienta al orasului nostru. Voi continua activitatea cu cea
mai mare seriozitate si responsabilitate .

Am intretinut legatura buna cu populatia orasului.am participat la forumurile organizate
pentru cetateni,

In anul 2019 am fost aleasa ca presedinte al "Comisiei de Valori' ,Ermihalyfalvi Ertektar
Bizottsag-Valea lui Mihai.in cadrul comisiei se deruleaza un proiect in intervalul de
noi.2021-aprilie 2022,cu titlul.Fauna orasului" -pe care am castigat prin inscriere de poiecte
de Ministrul Agrar din Ungaria-Magyarorszagi Agrarminiszterium.

In anul2021 am intocmit articole in ziarul orasului.Jurnal Valean't.Am paticipat la
activitati caritative,pentru intrajutorarea copiilor,familiilor nevoiasi din orasul nostru,la
poiecte de intretinerea curateniei localitatii si imprejurimii.Am organizat concursuri de recitari
online pentru copiii,cu ocazia Zilei Mamelor.Pastele.

In cadrul programului de .Ziua Copiilor"oganizat in data de 6 iunie 2021,am fost unul
dintre organizatori , am coordonat activitati distractive pentru copiii in Parcul Orasenesc.cu
activitati si intreceri sportive.jocuri.activitati artistice.Am paticipat la pogramul
culturalZilele Verii al Primariei" ,la care au fost invitati actori de seama din tara si din
Ungaria.Programul a fost organizat de Primaria orasului Valea lui Mihai.in toamna anului
2021 am participat ca unul dintre organizatiori la "Targul Batutul Nucilor"- septembrie
2021.-festival organizat de orasul nostru.Am patticipat la comemorarea eroilor in data de 23
octombrie ,1 decembrie 2021.

In calitate de presedinte al acestei comisii intretin legaturi de colaborare cu urmatoarele
institutiit-Casa de Cultura "Bart6k Bela" ,Centrul de Sanatate Medico-Sociala.Biblioteca
"Mate Irnre" .Asociatia Pro Valea lui Mihai,Muzeul orasului.Am participat la organizarea si
desfasurarea unor programe ~i activitati culturale in orasul nostru.
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