
ROMANIA
JUDETI]'I- HARGI11TA
COMI,'NA GALAUTA$
CONSILIUL LOCAL

RAPORT DE ACTIVITATE

Subsemnata, TORNEA RAMONA, consilier in cadrul Consiliului Local al

Comunei GSldu!af, prezint raportulde activitate pentru anul 2021.

Sunt pregedinta Comisiei pentru inv5temsnt, sdndtate,culture, familie,
proteclie copii, tineret, sport Si protectie socialS $i proteclia mediului.

Am participat constant atat la gedintele din plen al Consiliului local cet 9i cele

organizate in cadrul comisiei pentru lnveFmant , sin5tate 5i familie, activit5ti social

culturale, culte, proteclie copii, munci $i prote4ie socialS .

fn cadrul Sedintelor de comisie, mi-am adus contributia prin conducerea
acestora in calitate de pre5edinte, prin implicarea mea la dezbaterea Si promoyarea

hotd16rilor din domeniul lnvdt;mantului, culturii, senStetii 5i asistentei sociale, fird a

neglija totu$i celelalte proiecte de pe ordinea de zi. in acest sens am dovedit o bune

colaborare cu reprezentanli din instituliile de inv5t5ment, culturd, asistentS socialS,

avand aleturi conducerea primariei Fi personalul din aparatul executiv, existend in
acest fel, intelegere in rezolvarea problemelor puse in discutie.

Ori de cate ori am avut prilejul , am discutat cu cetdtenii de pe raza comunei

GdlSuta$ despre activit5tile de gospoderire a acesteia, am participat la activitdtile
cultelor religioase de pe teritoriul comunei, la diverse evenimente Si manifest5ri
organizate ln cadrul comunei, dezbateri publice, actiuni culturale sau comemorative,
de interes local sau judetean. Mentionez doar c6teva evenimente la care am
participat:

-24 lanuarie ,, Unirea Principatelor Romene"

- actiunea de ecologizare organizate de Primirie la nivelul comunei cu

implicarea prescolarilor gcolii Gimnaziale ,,Dumitru Gafton", precum 5i implicarea

cetitenilor in activiteu de gospoderire a zonei care dispun.



- 1 Decembrie - Ziua RomAniei

Ar mai fi actiuni la care am participat gi care s-au remarcat prin finalitate, dar
consider cE nu mi-am f6cut decAt datoria, incerc6nd, in limita posibiliteulor, sd

onorezfaptul de-a fifost aleasd intr-o functie publicd.

Pe parcursul acestui an am fost aleasi reprezentantul consiliului local in
consiliul de administratie al Scolii cimnaziale ,,Dumitru Gafton" unde am tost
prezentS la toate iedintele exprimAndu-ml punctul de vedere la problemele
prezentare,

Totdeauna m-am implicat Si caut si mE implic in contlnuare in actiunile
Consiliului Local, sustinend initiativele pozitive legate de imbundtdtirea activitdtilor
din comund.

Voi sustine activitdtile culturale gi educative gi apreciez buna colaborare
intre domnul Primar, Viceprimar giconsilierii locali in scopul ti interesul comunitdtii
din Comuna Gdlluta$.

Consilier TORNEA MMONA
Consiliul localal Comunei cSldutas, Harghita


