Raport de activitate
pe anul 2018
Consilier local PNL Chifor Vasile

În cursul anului 2018, activitatea mea s-a bazat în special pe respectarea
atribuțiilor care îmi în conformitate cu legea numărul 215/2001 privind
administrația publică locală. Am fost membru în comisia de învățământ-cultură.
Activitatea mea de consilier local s-a desfășurat după cum urmează:
Am participat la toate ședințele Consiliului Local Pecica (ordinare și extraordinare)
și la ședințele comisiei de specialitate, propunând aprobarea, modificarea sau
completarea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
Am purtat discuții cu cetățenii din Pecica, dar mai ales cu cei din Turnu și
Sederhat, organizând audiențe. Așa am aflat problemele lor, pe care le-am
preluat, adus în fața Consiliului Local Pecica, și cele mai multe dintre ele au fost
rezolvate favorabil, altele urmând să se rezolve în anii următori (de exemplu: apă,
canal în satele Turnu și Sederhat).
Am avut o colaborare perfectă cu domnul Primar Petru Antal, cu domnul
Viceprimar Miodrag Staonoiv, cu colegii consilieri, cu aparatul tehnic al Primăriei
Pecica.
Subiectele întâlnirilor publice au fost în general:
Problemele administrative ale orașului Pecica și ale satelor aparținătoare: Turnu,
Sederhat și Bodrogul Vechi.
Bugetul local, taxe și impozite pentru anul 2018.
Prezentarea evenimentelor culturale conform calendarului de evenimente
culturale pe anul 2018.
Investiții în cadrul școlilor, grădinițelor, a casei de cultură și activități sportive.

În calitate de membru al Consiliului de Administrație al Liceului Gheorghe Lazăr
Pecica, din partea Consiliului Local Pecica, m-am implicat și în activitatea școlară.
Am organizat activități culturale de 10 Mai (ziua Independeței și a Regalității) și 8
Noiembrie, ziua de Comemorare a Marii Demonstrații a Studenților din 1945,
prima demonstrație anti-comunistă din România.
Am susținut activitățile școlare (Ziua Armatei) organizată de Liceul Gheorghe Lazăr
Pecica.
Fiecare program, pe lângă partea istorică a cuprins și o parte culural-artistică,
programele fiind susținute de artiști de la Filarmonica Arad și de la Liceul de Artă
Sabin Drăgoi din Arad.
De zilele orașului și de Praznicul de Pită Nouă am propus și susținut laudațio
pentru titluri de excelență, rădăcini pecicane în semn de apreciere pentru
anumite persoane din Pecica sau care au activat sau au trăit în Pecica.
Am susținut activitățile culturale și ale unor organizații culturale, ansambluri
folclorice, corul școlii, activități religioase și de tradițiile din Pecica.
Am început să lucrez la pregătirea colectivului pentru redactarea noii monografii a
orașului Pecica.
În toată activitatea mea din anul 2018, am încercat să acționez cu simț de
răspundere, imparțial și cu seriozitate.

Consilier local,
Chifor Vasile

