
Raport de activitate

Consilier local Mihai Andriescu

Prin acest raport de activitate, aduc la cunostinta activitatea mea desfasurata in Consiliul
Local Huedin in perioada iunie 2016- decembrie 2018, in temeiul art.51 din Legea nr.215/2006
privind administratia locala.

           Am depus juramant de consilier local din partea partidului politic PNL in sedinta
Consiliului Local Huedin din luna iunie a anului 2016, iar pe urma am fost desemnat in urmatoarele
comisii:

- Secretar in Comisia pentru Cultura, culte, invatamant si sanatate;
- Membru in Comisia pentru Amenajarea teritoriului si urbanism;
- Membru in Comisia de Ordine si siguranta.

         Am participat la un numar de 21 de sedinte extraordinare si la un numar de 33 de sedinte
ordinare ale Consiliului Local Huedin. Pentru avizarea proiectelor de hotarare, am studiat
documentatia pusa la dispozitie si am solicitat prezenta specialistilor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului pentru a primii informatiile necesare.

        Prin votul meu am sustinut toate proiectele importante pentru orasul Huedin. Am intreprins
diverse actiuni de informare a locuitorilor orasului Huedin, in special al celor din Piata Republicii,
prevederile Hotararilor Consiliului Local, ce au fost adoptate in cadrul sedintelor.

       Am participat la toate actiunile desfasurate sub egida Consiliului Local, activitati artistice,
culturale si sportive. Am sesizat si am facut demersuri pentru solutionarea problemelor ridicate de
catre cetatenii orasului Huedin, printer care:

- Intretinerea si reparatia pavajelor din Piata Republicii;
- Modernizarea cailor de acces pietonal de pe strada Horea, Avram Iancu si Fildului;
- Modernizarea drumului de acces in Cetatea Veche si Bicalat;
- Infiintarea pistei de biciclete Huedin- Sancaiu- Calatele.

       Am participat in calitate de reprezentant al Consiliului Local la lucrarile Consiliului de
Administratie al Spitalului orasenesc Huedin, facand propuneri de buna functionare al spitalului,
de asemenea si la Liceul Tehnologic “Vladeasa” Huedin.

       Am solicitat analiza din partea Politiei locale Huedin pentru ordinea si siguranta publica in
Huedin.

      In toata aceasta perioada am avizat bursele scolare pentru cele doua institutii de invatamant
din Huedin si proiectele pentru activitatile nonprofit de interes local- proiecte finantate din fonduri
nerambursabile din bugetul local pe anii 2016, 2017 si 2018.

     Am avut luari de cuvant in cadrul sedintelor pe mai multe domenii de activitate, amintind
dezvoltarea infrastructurii de agent termic in Piata Republicii nr.8 si de apa- canal.



        Am facut parte din delegatiile care au fost invitate de catre orasele infratite cu orasul
Huedin, din Ungaria si Ucraina.

       Am participat la primirea oficialitatilor din partea oraselor infratite, care au participat la
programele desfasurate de catre Primaria Huedin.

      In cele din urma, consider ca, prin votul exercitat si activitatea desfasurata in toata aceasta
perioada, am actionat mereu in interesul cetatenilor orasului Huedin.

Huedin,

28.11.2019


