RAPORT DE ACTIVITATE
AN -2018

Subsemnata Chevereșan Anca,în calitate de secretar al Comisiei pentru activități social
culturale,învățămînt,sănătate și familie,muncă și protecție socială ,juridică și de disciplină din
cadrul Consiliului Local al Orașului Pecica prezint în cele ce urmează următoarele activități pe
care le-am organizat în anul 2018.
În data de 24.01.2018 am cotribuit la organizarea spectacolului „Uniți în cuget și-n simțiri”
,desfășurat la Casa de Cultură a Orașului Pecica în parteneriat cu Centrul Cultural Județean
Arad și Asociația Culturală „Zărandul „din Arad.
Tot în luna ianuarie am participat la sfințirea iconostasului Bisericii Greco-Catolice din
Pecica la care a participat și Preasfințitul Alexandru Mesian,episcop de Lugoj.
În data de 19.03.2018 am făcut parte din componența juriului din cadrul Concursului
Interjudețean „Magia dansului „organizat de Clubul Elevilor Pecica și Palatul Copiilor din
Arad.
În data de 22.03.2018 am participat cu copii preșcolari la Concursul Sportiv „Micii
campioni’’de la Giroc ,în aceeași zi am întâmpinat oaspeții de la Plenara Adunării Regiunilor
Europei ,eveniment organizat la Palatul Administrativ din Arad.
Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr Pecica a organizat evenimentul „Ora Pământului” în data de
24.03.2018 și unde am participat în calitate de invitat.
În data de 13.04.2018 s-a înființat la Pecica primul Club Pro China în prezența Ambasadorului Republicii Populare Chineze și unde am fost aleasă președinte al comisiei de proiecte.
În perioada 19-21 aprilie am partcipat alături de membrii Ansamblului Folcloric „Păstrătorii
tradiției” ,seniori la Festivalul Internațional de Folclor „Sus pe Bistra la izvoare”.
Tot la un festival de folclor am participat și cu preșcolarii în data de 4.05.2018 și anume la
Festivalul Euroregional „Floare Giroceană” de la Giroc.
Am contribuit la buna organizare a Circuitului gastronomic ,eveniment derulat de către
Consiliul Județean Arad ,în data de 5.05.2018.
În data de 11.05.2018 am participat cu preșcolarii la Festivalul Concurs Interjudețean
„Tradiție ,moștenire și simțire românească” de la Oradea.
În cadrul Zilelor Orașului Pecica am organizat Festivalul de Folclor pentru Preșcolari
„Păstrători de tradiții” ,ediția a-IV-a și am fost membru în juriu ,la Concursul Județean de
Gimnastică „Cupa Fair –play” în data de 11.05.2018.
În 15.06.2018 am participat la Conferința de informare și promovare a antreprenoriatului
_IMMpact Vest.
În perioada 20-25 iulie am participat la Festivalul Internațional de Folclor” Moonlight în
Thessaloniki”,Grecia,alături de membrii Ansamblului Folcloric Păstrătorii tradiției din Pecica.
În cadrul colaborării cu Autoguvernarea românilor din Mako,Ungaria am organizat „Tabăra
de limba română și păstrarea tradițiilor „în data de 27.07.2018 ,la Moneasa iar în data de
29.07.2018 am organizat la Ferma de bivoli di Orașul Pecica „Olimpiada țărănească „a căror
beneficiari au fost copii români stabiliți în Ungaria.

În perioada 22.-25.08.2018 am participat cu Ansamblul Păstrătorii Tradiției la Festivalul
„Țuicii și al Brânzei” de la Rășinari,Sibiu.
La „Serbările Naționale” de la Țebea ,în data de 9.09.2018 am însoțit membrii Asociației
Pensionarilor din Orașul Pecica.
În data de 3.10.2018 am fost invitată la „Ziua Familiei Tradiții și obiceiuri” ,eveniment
organizat de către Autoguvernarea de Naționalitate Română din Gyula.
În luna decembrie 2018 am participat la Ziua persoanelor cu dizabilități,la Concursul
Interjudețean de la Oradea,la Ziua Naționalităților și Seara de colinde ,Mako,Ungaria,la
Pomana porcului,eveniment organizat de Primăria Pecica.
Am participat la toate ședintele din cadrul comisiei din care am făcut parte și am întocmit
procesele verbale.
Am avut întâlniri cu cetățenii și am încercat în măsura posibilităților să răspund solocitărilor
acestora.

Consilier local,
Chevereșan Anca Emanuela

