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--^*?4!-Raport de activitate

pentru perioada 01 ianuarie 2O2O - 31 decembrie ZOZI

Potrivit art. 225, alin. 2 din Codul Administrativ, in calitate de consilier local al oragului
Bicaz, pun la dispozitia cetS!enilor interesa!i, prezentul raport de activitate mention6nd
acliunile pe care le-am intreprins in perioada 0L ianuarie 2OZC!-31. decembrie 202L. (Am

intrrcmit un raport comun pentru anii 2020 gi 2Q2t deoarece multe din proiectele in care am
fost implicat s-au desfSgurat gi finalizat in acest interval de timp).

incepAnd cu luna iunie a anului 2016 gi octombrie 2020 activez inr cadrul Consiliului Local al

Oragului Bicaz din partea Partiduluisocial Democrat. AlSturide alli patru colegi consilierisunt
membru al comisiei de specialitate pentru inv515m6nt, ActivitSlii gtiinlifice, Culturi, Sdnitate,
F'rorteclie SocialS, Protecfia Copilului, Culte, Sport, Agrement si Turism.

i'n anul 2O2O am reprezentat Consiliul Local in Consiliul de Administralie al Liceului ,,Carol
l" I\icaz. Din aceastd pozilie am avut intotdeauna o atitudine ar:tiv5, suslinAnd puncte de
veclere argumentate in scopul dezvoltirii bazei materiale, a imbunitSlirii rezultatelor scolare
, stiimulSrii colaboririi intre administralia localS, profesori, elevi gi pdrin!i.

Din calitatea de reprezentant al Consiliului Local in Consiliului de Administralie al Liceului

,,Carol l" Bicaz gi de reprezentant al profesorilor in Consiliul de Administralie al gcolii
Gimnaziale,,Regina Maria" am suslinut cregterea cuantumului burselor gcolare gi respectarea
prevederilor legale in privinfa numSrului acestora.

l\stfel in anul 2020,260 de elevi merituogi au primit burse in valoare de i.59 700 RON. in
anul202I, numSrul de burse 9i valoare lor au fost similare cu cele din anul precedent.

Totodatd in anul 2021, am iniliat un proiect de hotS16re care a fost adoptat de Consiliul
Local prin care elevii din Secu gi lzvorulAlb sunt scutili de plata contravalorii pentru cazarea gi

nra:;a in internat, cheltuielile fiind acoperite din bugetul local.

Pe intreaga perioadS de timp la care se referd prezentul raport am puntat disculii cu
locuitoriioraguluigia localitSlilorcomponente pentru a identifica srcluliila problemele cu care
acegtia se confruntS.

Discu!iile s-au concretizat odatb cu execu!ia 9i finalizarea unc'r lucrdri esen!iale pentru
locuitorii cartierului Capga :

- Extinderea relelei de gaz metan realizatb in perioada august 2O2O - aprilie 2021 pentru
strdzile: Codrului, Florilor, Dorului, Plaiului, Ghiocelului, Bistrilei, Dumbravei Si

Miorilei. Lungimea noii relele este de: 5737 m iarvaloarea realizbriis-a ridicat la1.2t6
213 RON. in prezent o parte dintre beneficiari s-au brangat la relea iar altii sunt in curs
de a fi conectati.



- Finalizarea modernizdrii gi asfaltdrii strizii Bistrilei pe o lungime de i-265 m. Costurile
proiectului s-au ridicat la valoarea de 1.i.95.000 RON.

Daca adiugam gi valoarea investiliei de modernizare a sistemului de iluminat public,
raportat la lungimea relelei pentru cartierul Capga putem spune c:a in ultimii doi ani valoarea
investiliilor pentru acesta zoni depSgegte cifra de 3 milioane de RoN.

l\m suslinut de asemenea toate proiectele care au vizat alocarea de fonduri pentru
rearbilitarea energetici a Liceului,,Carol l" Bicazgia Spitalului,,Sf6ntul lerarh Nicolae".

in privinla spitalului, Consiliul Local, la propunerea domnului primar a alocat sume
importante pentru suslinerea activitSlii in contextul gegterii costurilor actului medical
cauzate de pandemia Covid L9.

in calitate de profesor gi consilier local am participat la organizarea de manifestiri cu

caracter social, cultural, religios, istoric gi educativ: Sirbitoarea Zilei Na!ionale de t
Der:embrie, Sdrbitoarea Unirii dela24 ianuarie 1859, Sirbitoarea Zilei Independenlei - 9 mai
18-'77, Comemorarea Eroilor, Comemorarea Victimelor Holocaustului si sirbitorirea Zilei
Arrnatei Rom6ne (25 octombrie). Totodati am participat la acliunile de ecologizare la nivelul
oragului Caravana ,,Verde-n fa!5" (8 iunie 2021), Tiua Planetefr (22 aprilie 2027) si Ziua

Curdleniei ,,Let's do it" (18 septembrie 2021)

Nu in ultimul r6nd in calitate de consilier local am depus la termen declaralia de avere gi de
interese, acestea fiind postate pe site-ul Primiriei Orapului Bicaz.

Pentru viitorimi doresc ca dialogul cu dumneavoastrS, cetSlenii oragului Bicaz sd continue
in rnod activ 9i sincer pentru ca impreuni sd gisim cele mai oportune solulii la problemele, nu
pu!,ine ale comunitdtii noastre.

Dat,a,

20.t2.2022

Apopei Mihai




