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I. PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE PE COMISII DE SPECIALITATE ŞI LA 
ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL

 

- Participare la toate şedinţele pe comisii;

- Participare la şedinţele ordinare (12) şi cele extraordinare (10).

 

II. PROBLEME ( ÎNTREBĂRI , INTERPELĂRI ) DE INTERES GENERAL , 
RIDICATE ÎN ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL 

 

Am ridicat probleme legate de următoarele teme: învăţământ, circulaţie rutieră, sănătate, 
cultură, sport, urbanism, etc. Majoritate lor au fost rezolvate sau se află în lucru.

 

III. PROBLEME DE INTERES INDIVIDUAL , RIDICATE ÎN ŞEDINŢELE 
CONSILIULUI LOCAL ŞI MODUL DE REZOLVARE AL ACESTORA



 

 

Probleme ridicate de cetăţeni - s-au rezolvat în măsura legalităţii şi a posibilităţilor 
concrete. 

 

IV. ÎNTÂLNIRI CU CETĂŢENII ŞI ACORDAREA DE AUDIENŢE (conf. art. 52 alin. 3 
din Legea nr. 215/2001 )

 

Am ţinut 60 de audienţe la sediul FDGR pe următoarele teme, după cum urmează:

- Câini comunitari - rezolvat;

- Rampă de acces în primărie pentru persoanele cu handicap - în curs de rezolvare;

- Editarea Caietelor de Mediaş - rezolvat;

- Curăţenia oraşelor - rezolvat;

- Proiectul Schiller - rezolvat;

- Proiecte culturale pentru anul 2006 - rezolvat;

- Probleme sociale (locuinţe sociale, locuri de muncă, cantină socială) - s-a transmis 
autoritaţilor competente;

- Asfaltare străzi - s-a tramsmis dar nu s-a rezolvat;

- Locuinţe ANL - s-a transmis la comisia de specialitate;

- Calendarul activităţilor sportive - rezolvat;

- Proiecte legate de situaţia rromilor - s-a transmis la forurile competente;

- Ordinea publică - s-a transmis;

- Probleme de invaţământ - s-a transmis şi este parţial rezolvat;

- Fundaţia Togan - în curs de rezolvare;

- Asociaţia nevăzătorilor - rezolvat;

- Organizarea unei sesiuni de comunicări - rezolvat.

 



V. ALTE ACŢIUNI LA CARE S-A PARTICIPAT ÎN EXERCITAREA MANDATULUI

 

În exercitarea mandatului am participat la următoarele acţiuni:

- Şedinţele comisiilor din care fac parte: comisia de reorganizare a reţelei şcolare, comisia 
de ordine publică, comisia de validare;

- Şedinţele Consiliului de Administraţie a Şcolii Generale nr. 5;

- Realizarea Calendarului activităţilor culturale şi sportive pe anul 2006;

- Participare la organizarea expoziţiei omagiale "George Togan";

- Manifestările din curtea muzeului: plantarea unui stejar în cinstea lui Schiller, poezii şi 
cântece;

- Colaborarea cu Interfilm pentru realizarea unui CD despre municipiul Mediaş (luna 
aprilie) ;

- Masa rotundă "Diferenţe culturale şi strategii de identificare în spaţiul românesc" (cu 
universitatea din Bucuresti) ( 18 aprilie);

- Manifestările prilejuite de Ziua Mondială a Cărţii şi Ziua Naţională a Bibliotecarului (22 
aprilie);

- Deschiderea festivă a Adăpostului de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoane 
fără Adăpost (27 aprilie);

- Participare cu un grup de elevi la dezbaterea publică legată de poluarea pe Valea 
Târnavei Mari (27 aprilie);

- Zilele Revistelor Culturale din Transilvania şi Banat (6 - 7 mai);

- Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la GSIU Mediaş (14 mai);

- Membru în redacţia revistei Caietele de la Mediaş ;

- Participare la organizarea cele de-a doua întâlniri a saşilor medieşeni (19 - 23 mai);

- Lansare de carte la Casa Schuller - "Contribuţii biografice la o istorie a Mediaşului", 
autori : Lucian Giura, M.G. Giura, H. Knall (28 mai);

- Participare la Zilele Mediaşului (25 - 26 iunie);

- Vizitarea UAMS cu ocazia finalizării lucrărilor de reamenajare şi reabilitare a corpului 
de clădire B (22 august);

- Parteneriate pe linie de învaţamânt : Bundesrealgymnasium Wagrain din Vochlabruch, 
Austria (25 aprilie), Şcoala Camille Claudel din Berlin (20 - 25 mai), Freiherr von Stein 



Gzmansium Leverkusen (19 septembrie), Sopron (august);

- Participare la Ziua Recoltei (15 - 16 octombrie);

- Participare la reuniunea Consiliului de Onoare al Ordinului "Meritul pentru învătământ" 
la Paltul Cotroceni (21 septembrie);

- Participare la Zilele Culturii Maghiare din judeţul Sibiu, ediţia a VII - a (1 octombrie);

- Participare la manifestările prilejuite de împlinirea a 100 de ani de distribuţie a gazelor 
în Mediaş şi a 75 de ani de la înfiinţarea primei asociaţii profesionale în domeniul gazelor 
naturale (14 octombrie);

- Organizarea seratei literare "Schiller" şi a simpozionului "Schiller" (11 - 12 noiembrie);

- Organizarea simpozionului "Atitudine poetică - fenomen uman" (16 noiembrie);

- Participare la semnarea actului de înfrăţire cu localitatea Mineral Wells, Texas (30 
noiembrie);

- Participare la simpozionul închinat Marii Uniri (30 noiembrie);

- Depunerea de coroane de flori cu ocazia Zilei Naţionale a României (1 decembrie);

- Participare la redeschiderea Muzeului municipal (31 octombrie);

- Participare la momentul de reculegere la Troiţa de lângă Primărie în memoria eroilor 
revoluţiei din decembrie 1989 (22 decembrie);

- Distribuirea de sarmale cu ocazia Crăciunului;

- Participare la vernisaje, expoziţii şi concerte (pe tot parcursul anului).

 

DATA                                                               SEMNĂTURA

13.01.2006


