
Am particrpat la sedintele Consiliului Local al orasului Valea lui
Mihai unde totdeauna am argumentat si am votat pentru sau impotriva
aprobarii hotararilor dupa convingerea mea personala, tinand cont de
interesele orasului si oamenilor care traiesc in oras, si am transmis
asteptarile populatiei pentru consiliul local si pentru reprezentantii
primariei. In cadrul sedintei din ianuarie am indeplinit atributiile
presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Valea lui Mihai.
Am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al orasului Valea
lui Mihai in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea calitatii educatiei din
cadrul Scolii Gimnaziale .Zelk Zoltan" pentru anul scolar 2020-2021.
Am semnalat problemele elevilor si cadrelor de invatamant din orasul

In perioada sus mentionata am participat ca membru la sedintele
Comisiei pentru invatamant, cultura, tineret si sport, reprezentand
interesele institutiilor de invataman! si culturale din oras, In cadrul
Comisiei au fost discutate problemele ivite la institutiile locale de
invatamant, culturale, de sport si de tineret, monitorizarea programelor si
festivitatilor culturale-artistice desfasurate in localitate.

Subsemnatul Baricz-Nanasi Ferenc, consilier local din partea
Partidului Popular Maghiar din Transilvania Valea lui Mihai, membru in
Comisia pentru invatamant, cultura, tineret si sport, prin prezenta va
inaintez urmatorul raport de activitate pe perioada 01.01.2021-
31.12.2021.

Raport de activitate

pe perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Nr. in reg. ------

ERDELYI MAGYAR PARTIDUL POPULAR
NEPpART MAGHIAR DIN TRANSILVANIA



din partea EMNP- PPMT

Baricz-Nanasi Ferenc, consilier local

Valea lui Mihai, la 31.01.2022

nostru si am propus solutii pentru rezolvarea lor (sa se gaseasca 0 sursa in
bugetul local pentru achizitionarea unei aplicatii, deoarece cadrele di
dactice au de intocmit tot felul de situatii, prezcntari si alte asemenea
pentru ca exista aplicatii create pentru scolile din Romania si care sunt
foarte utile; sa fie creat 0 baza de date utilizabila imediat in acordarea pa
chetelor sociale in cadrul POAD, se cere tot felul de date de la cadrele
didactice cu privire la elevi, la parintii acestora, se cer dosare cu
documente scanate sau legalizate cu costuri considerabile si date cu
caracter personal care nu privesc cadrele didactice) care, din pacate nu au
fost aplicate nici pana in ziua de azi, cum nu s-a realizat nici comunicarea
domnului primar cu cadrele didactice, elevii si parintii, cu toate ca am
atras atentia lui la importanta acestui comunicari,
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