
Raport de activitate pe anul 2017

Subsemnata, Kocsis Eva, consilier local al comunei Crasna în anul 2017 am
desfăşurat următoarele activităţi:

a) am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului local, am
dezbătut materialele propuse în cadrul Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte,
invăţământ şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, am adus în faţa consiliului local
anumite probleme şi propuneri care vizează activităţile culturale, protecţia copilului, am
întocmit procesele verbale ale comisiei;

b) am avut o legătură permanentă cu cetăţenii comunei, am adus în faţa CL problemele
sesizate, am căutat soluţii de rezolvare în multe cazuri concrete;

c) am transmis Consiliului local observaţiile elevilor si părinţilor acestora privitoare la
aspectele vieţii sociale, propunerile lor pentru activităţi culturale si sportive, la ajutorul
social care ar trebui acordat unor familii; de asemenea am sustinut sprijinirea unor elevi
cu performanţă la invăţătură, cultură şi sport;

d) am participat la sedinţele CRL al UDMR, la mobilizarea alegătorilor, la distribiurea
materialelor de propagandă, am sesizat problemele oamenilor; cu colegii mei din CI am
dezbătut problemele sesizate de cetăţeni, am căutat soluţii de rezolvare a acestora;

e) am organizat împreună cu Asociaţiei Femeilor UDMR din Crasna Balul maschat,
Balul de 8 Martie şi Husveti Zsongăs;

f) am organizat, cu colegii de la şcoală, un program artistic dedicat zilei de 15 Martie,
mobilizând părinţii şi elevii pentru respectarea şi păstrarea tradiţiilor, formând la şcolari
şi adulţi deopotrivă constiinţa naţionalaă invăţându-i să păstreze idealurile generaţiei
paşoptiste, educând publicul in spiritul egalităţii, dreptăţii si frăţiei , in spiritul libertăţii,
al respectului faţă de alţii;

g) am colaborat Ia organizarea Zilelor Crasnei, Ia începutul lunii septembrie;

h) în decembrie în colaborare cu membri Asociaţiei Femeilor UDMR din Crasna am
participat la organizarea celei de a V-a ediţii a Târgului de binefacere "Crăciun cu
zâmbete., dedicat celor nevoiaşi pregătind produse tradiţionale pentru vânzare;



i) ca de obicei, În 17 decembrie, am organizat, în colaborare cu cultele din Crasna ,
spectacolul de binefacere dedicat Crăciunului şi din banii câştigaţi am cumpărat alimente
, haine, dulciuri şi produse de igienă pentru cei nevoiaşi: am distribuit astfel 100 de
pachete de alimente si 52 de pachete pentru elevii din familiile nevoiaşe din comună;

Crasna, 20.03.2018 Consilier local, Kocsis Eva
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