IiAPOR'I DE ACI'IVII'AI'I]
pe anul 201 :l

Prevcderilc Legii 2151201 I republicat cu modificirile $i complct5rile ulterioare, precum si

ordinul nr. 261 din 14.06.2012 cu privire la convocarea in sedinta de constituire a Consiliului Local al
Orasult]i Valea lui Mihai, stabilesc componenJa. obligalia ti drepturile de consilier local. Ca urmare al
acestei sedinte am fost ales ca mcmbru si ulterior presedinte al comisiei ,,Agricultura si activitati
econom ico-fi nanciare".

In statutul de presedinte al acestci comisii, am planificat si convocat cel pution o sedinta de comisie
inaintea fiecarei sedinte de consiliu, fie ordinar sau extraordinar. In acest context am DarticiDat la toate

cele l4 sedintc de comisie planificate in anul 2013.
In vederea desfasurarii acestor sedintc de comisie cu o elicienta maxima, am procedat la

rcconcilie cu personalul

de specialitate din aparatul primariei Orasului Valea tui Mihai, in mod

special biroul de finante-contabilitate. In situatiile iD carc am considerat ca e necesar. am convocat la
aceste sedintc si membrii ai serviciului de apa si canalizare, al serviciului de evidenta liscala. urbanism

si nu in ultimul rand primarulsau viceprimarul.
In cursul anului20r3 in fata comisiei au ajuns 65 de soricitatri, dintre care marea majo.late au
fbst onorate in limitat posibilitatilor financiare, respectiv au fost discutate si avizate un numar de 20 de
proiecte de hotarari.
De asemenea in cursul anului 20r3 am fosl reares ca membru al consiliulul de administralie al

Scolii Gimnaziale Zelk zoltan. unde am parlicipal ra 90% din sidintere organizate, respectiv fiind
membru al comisiei de negociere, am participar in cursul anului 2013 la trei negocieri (atarea fiind
organizate in cu$ul anului 2013) in ceea ce priveste vanzarea a trei terenuri proprietaea orasului valea

lui Mihai catre prsoane fizice in doua cazuri si catre o persoana

j

u

ridica intr_un singur caz. pana in

momentul de fata am participat la toate sedintele de cinsiliu (mai putin sedinta ordinara din august,
cand cram plecat din tara). am convocat si participal ra loate sedintere de comisie, ripsind doar de

ra

doua sedinte ale consiliului de administrare a scolii Zelk Zoltao.

in acest cadrul legal am cdutat in permanenle si duc la bun sfdrgit sarcinile mele de scrviciu.

Nimeni nu credea ca actuala crizi economici poalc produce la o asemenea pcnurbarc grava in viata
cconomica al OraSUlui Valea lui Mihai. nu s-au putut continua invcstiliile programatc in special
canalizarea 9i terminarea apeducteror. In momentur preluarii poziriei de presedinte ar comisiei
I si

familiarizarii cu situatia economico-financiara precara ar orasurui valea rui Mihai. am convenrt,

impreuna ou mcmbrii comisiei si cu primarul orasului ca. in primul si in primul rand e utila si necesara
achitarea cu prioritale al datoriilor cumulate. In acest sens am reusit sa achitam in scmestrul

ll

al anului

20l2 o suma considembila de aproximativ | .380.000 ron din datoria cxistenta in acel moment de
3.050.000 ron (45%). Printr-o llotarare de Guvem s-a reusit accesarea unu crcdit guvemamental in

cursul lunii martie 2013, prin ihtermediul careia am reusit achitarca arieratelor (al l'acturilor restanle) in
proportic de l00o%, ceca ce a insemnat stoparea posibilelor caloule de majorari si penalizari de
intarzierc. Astfbl am translolmat datoria din datorie catre furnizor in datorie catre -l rezorerie. cu un
scadentar pe cinci ani pe care orasul o poate rambursa fara nicio perturbare al activitatii financiare

curente. Bineninteles achita.ea cu precadere al acestor datorii ,,mostenite" in ultimii doi ani au franat
realizarea unor investitii speckculoase in aceasta pedioada al orasului. In vederea desfasurarii in bune

conditii

activitatii economico-financiare al orasului Valea lui Mihai exista un schimb de inlbrmatii
permanente intr€ conducatorul compartimentului contabilitatc, al primarului orasului si mine,
ceea ce
a

se cincretizeaza

prin intalniri ori de cate ori e neroie.

In urma discutiilor purtate cu membrii comisiei de specialitate respectiv cu conducerea
executiva al orasului valca lui Mihai, am reusit in cursul anului 20r3 efectuarea unor rucrari
mai mici,

din punctul meu de vedere, in ceea ce priveste imaginea orasurui. Ma gandesc aici ra acer tronson
de
drum din centrul orasului pe care am reusit sa apricam un nou strat de as|art, respccLrv pavarea
ceror
doua portiuni de trotuar de pe strada Marton Aron. Am reusit de asemenea alocarca
unor sume mar
considerabile in amenajarea infrastructuirii invatamantului gimnazial al orasului, unde rezultatele
sunt
mai elocvcnte, de exemplu finalizarea amenajarilor interioarc si exterioare al aripii
noi at cladirii
centrale al scofii cimnaziare zerk zortan, amenajarea interioare se exterioara ar cradirii
,.volosen'. de
pe strada Republicii, amenajarea, deocamdata ineterioara, al cladirii
,.Szobros,,, construtrea unci noi

aripi al gradinitei cu program prelungit constand in toalete pentru copii si cadre didactice, respectiv
amenajarea interioara al cresei de copii.
Am participat activ la fiecare ac{iune de sdrbetoare ordseneascd organizati de primdrie
si
conlesionale locale.
R€latiilc pe care lc dezvolt cu locatarii ora$ului, cu primarul orasului, cu aparatele
de
speoialitate ale Primdriei, cu ceilalti consjlieri consider cd sunt bune, pe care
le vor cultiva si in
contlnuare,

Consilier local
Chis cheorghe Crislian

