
aport de activitate a delegatului satesc din
Chilieni pe anul 2011

Cand am depus raportul de activitate pentru anul 2010, am sperat ca

la sfar~itul anului 2011 raportul de activitate sa fie mult mai eficient ~i mai

valoros.

Din nefericire in domeniile dezvoltarii publice, investitii, transporturi ~i

circulatie nu s-a realizat nimic care sa inbunatateasca nivelul de trai a. .
satenilor. in afara de 0 reparatie a drumului agricol peste calea ferata ~i a

statiei de autobus, alte cheluieli nu au fost facute in localitate.

in primavara anului am reu~it cu ajutorul satenilor sa curatam

pa~iunea de buruieni ~i de~euri.

Rezultate eficiente am avut in domeniul cultural ~i social, unde am

putut colabora util cu satenii. in luna februarie am avut mai multe festivitati

impreuna cu ~coala ~i gradinita din Chilieni. Am organizat festivitatea zilei

de 15 martie tot cu ajutorul ~colii ~i gradinitei.

Am avut 0 activitate bogata cu cele doua coruri pe care Ie conduc,

corul de adulti infiintat acum 7 ani ~i corul de copii pe care I-am infiintat in

acest an, participand la multe activitati culturale din localitate ~i imprejurimi.

in luna iunie am organizat ca de obicei Zilele satului Chilieni, 0

manifestare reu~ita, cu participarea delegatiei din satul infratit Sarpilis din

Ungaria. Unul dintre programe fiind ~i degustare de vin din zona



Szekszard-ului, prezentata de producatori de yin din zona, producatori cu

renume, doctori in domeniu.

Am incercat sa rezolv pozitiv problemele oamenilor, tinfmd legatura

cu organele componente. Am coordonat activitatea persoanelor care

beneficiaza de ajutor social, lunar am putut rezolva multe lucrari de

reparatii, curatenie, intretinere zona verde.

in luna septembrie am participat cu 0 delegatie de 8 persoane la

Zilele satului Sarpilis din Ungaria, manifestare culturala, care reda traditia

zonei, modul de viata a localnicilor. Cu acest prilej am vizitat mai multe

zone viticole, am participat efectiv la culesul vitei de vie ~i prelucrarea

acesteia. Am studiat modul cum se desfa~oara invatamantul pre~colar ~i

~colar, viata culturala ~i sociala a localitatii.

La sfar~itul anului am organizat activitati culturale cu ocazla

sarbatorilor de iarna atat in localitate cat ~i afara.

Cu consiliul local am avut 0 colaborare buna, am participat la ~edinte

de consiliu ~i la ~edinte de comisii. Pe plan politic am colaborat cu

reprezentantii UDMR in actiunile intreprinse de ace~tia.

Sper ca anul 2012, domeniile care necesita urgenta sa aiba prioritate

in bugetullocal.

Torok Aurelia (de~at satesc).

o{Ocu


