
Dezvoltarea proiectului "imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in
localitatea Valea lui Mihai - Realizare rete le canalizare menajera pe din Orasul Valea
lui Mihai, judetul Bihor" este 0prioritate si va ji in permanenta pentru ca toti locuitorii
orasului sa benejicieze de aceste servicii.

Asa cum am mai mentionat anterioar sunt un sustinator a dezvoltarii orasului, in
acest sens, proiectul de hotarare privind actualizarea Devizului general si a bugetului
proiectului .Reducerea emisiilor de carbon in Orasul Valea lui Mihai., va avea 0

jinalitate buna, acoperisul fiind terminat pana in cursul anului 2021.
Sunt in permanenta interesat de calitatea invatamantul in cadrul orasului

Valea lui Mihai, in acest sens am votat Imbunatatirea Infrastructurii Scolare de orice fel.

In cadrul anului 2021 au avut loc atat Sedinte ordinare si extraordinare cu prezenta
fizica cat si sedinte online.

Ca membru a Comisiei .Agricultura si activitati economico-financiare., a Consiliului
Local al orasului Valea lui Mihai am urmarit doar dezvoltarea si bunastarea orasului.

In cadrul anului 2021 au fost 0 serie de majorari de preturi atat la materialele de
constructi cat si la alte servicii care au dat peste cap 0 serie de proiecte, motiv pentru
care afast necesara 0 serie de actualizari ale devizelor de lucru.

ACTIVITATEA IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL VALEA LUI MIHAl

Subsemnatul ZIMA Marius Vasile, consilier local din partea Partidului National
Liberal Valea lui Mihai, membru in Comisia pentru Agricultura si Activitdti Economico -
Financiare.

Raporl de activitate

pe perioada 01.01.2021- 31.12.2021
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Azi: 24.02.2022

Din pacate in cadrul anului 2021 datorita pandemiei si restrictiilor in cadrul
orasului Valea lui Mihai nu s-a putut organiza decat anumite anumite reuniuni, totusi am
fost permanant deschis discutiilor cu cetatenii orasului si voi ji in permananta.

ACTIVITATEA IN RELATIA CU CETATENII

Ca membru al Comisiei .Agricultura si activitdti economico-financiare., din care fac
parte, am aprofundat detaliat toate cererile intrate si toate solicitdrile care ne-au fost
inaintate, si in limita posibilitatilor mai exact a bugetului si intereselor localitatii, am
dat curs spre avizare cererilor in raport cu resursele financiare ale Orasului Valea lui
Mihai.

ACTIVITATEA IN CADRUL COMISIEI DE SPECIALITATE

Am fost de acord si am votat favorabil Bugetul, cat si si toate rectificdrile
Bugetare pentru a crea spatiu optim pentru realizarea obiectivelor de interes a Orasului
Valea lui Mihai

Am votat favorabil documentatia Tehnico-Economica, etapa studiu de
fezabilitate pentru realizarea obiectivului - Varianta ocolitoare Valea lui Mihai

Am fost de acord si cu predarea cdtre CNI in vederea executarii obiectivului
Construire Sala de Sport cu tribuna 180 locuri.
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DECLARAȚIA SEMNATĂ ÎN ORIGINAL SE GĂSEȘTE LA SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI
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