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Raport de activitate
a consilierului Irimescu Petru pe ariul 2015

Sunt consilier local din partea Partidului Social Democrat,
organizalia comunald Bilca qi fac parte din comisia "tnv6ldmAnt,
sdndtate qi familie, muncd gi proteclie sociali, activitefl sociale, culte".

Activitatea mea pe anul 2015 in cadrutr consiliului local s-a axat
pe toate domeniile de activitate gi in special in cadrul comisiei din care
fac parte. Astfel in cadrul consiliului local cdt qi in comisie am
participat destul de actiy zic eu atAt prin luari de cuvAnt, propuneri cdt

Ei prin participarea la activitAtiile practice ce s-au desfrqurat.
Am propus qi s-au realizat chiar dagd dupi multe*insistenle

amenajarea mormdntului preotului Ioan Maghior, primul invildtor din
comunl, indicatoarele spre biserica monumont din lemn qi spre casa
Traian Br[ileanu care addposteEte "Nluzeul sqtului".

La p:opunerea mea de a se sdrbitori persor-ralitdlile din comun[
qi de a se acorda titlul de "Cetdfean de onoare" invdlStorului Briilean
Alexandru la implinirea virstei de 80 de ani, s-a realizat acest lucru
at6t pentru aceaste propunere cAt qi a altor doud propuneri ftcute de
al!i consilieri

De asemenea am adus la cunoEtinfi;i am propus si se acorde un
ajutor din partea consiliului local unui tAnir, bolnav de lzucemie qi

care necesita o operalie de transplant de miduv[.
Executivul a luat in calcul gi o altl propunere ce priveqte

amenajarea unei parcdri pentru maqini la $coala,gimnaziald "George
Tofan".

M-am implicat prin stAngere de semnSturi de la locuitorii de pe
strada George Cuciurean privind iniliativa de a se moderniza prin
betonare a acesteia gi de asemenea dacd sunt de acord sau nu cu
iniliativa unui ceti{ean de a se declara aceasta stradd cu sens unic. Tot
prin strdngere de semnlturi m-am implicat in iniliativa consiliului
local de a interzice pdqunarea liberd pe terenurile cetplenilor a
animalelor dupd luna septembrie. 
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In luna septembrie am participat cu al!i. colegi din consiliu local
precum qi din executiv la verificarea lucririlor de amenaj are qi

intrelinere, efectuate de c6tre cdqtigdtorui licitalie de inchiriere, a
pdquni i din localitate a Lucirru.
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Dupd dezbaterile qi disculiile purtatelpe cererile qi sesizdrile
cet6{enilor, am fost de acord cu cele care erau pertinente qi se incadrau
in limitele legii.

Am propus ca qedinlele de consiliu local s[ fie inregistrate
magnetic. 
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In funclie de timpul disponibil am participat qi la alte acliuni cu
caracter cultural ca exemplu: Festivalul interjudelean de colinde
"Astdzi s-a n[scut Hristos" organizat in comuna noastr6, precum gi la
depunerea de coroane de flori Ia monumentul eroilor qi a spdctacolului
organizat de gcolile gemnaziale din comunl cu ocazia sdrb6toririi
"Zilei Nalionale a Romdniei".

Regret cd nu am insistat mai mult pentru realizarea unei
propuneri mai vechi, de anul trecut privind recondilionarea qi

intrelinerea mormdntului poetului Mihai Hqrodnie consdtean de-al
nostru, aflat in cimitirului oraqului Rddduti.

La toate disculiile purtate,pe proiectele de hotirAri, am luat parte
venind qi cu propuneri acolo -unde am considerat ci este nevoie,
votAnd pentru aprobarea lor, contribuind asfel la bunul mels al vielii
cetdteni lor comunei noastre.
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