
 
 
 

Raport de activitate pe anul 2019 
 
 

Subsemnata, Kocsis Éva, consilier local al comunei Crasna în anul 2019 am 
desfășurat următoarele activități : 
 
a) am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului local, am 
dezbătut materialele propuse în cadrul Comisiei pentru activități socio-culturale, culte , 
invățământ și familie, protecție copii, tineret și sport, am adus în fața consiliului local 
anumite probleme și propuneri care vizează activitățile culturale, protecția copilului , am 
întocmit procesele verbale ale comisiei ; 
 
b) am avut o legătură permanentă cu cetățenii comunei, am adus în fața CL problemele 
sesizate , am căutat soluții de rezolvare în multe cazuri concrete; 
 
c) am transmis Consiliului local observațiile elevilor si părinților acestora privitoare la 
aspectele vieții sociale, propunerile lor pentru activități culturale si sportive, la  ajutorul 
social care ar trebui acordat unor familii; de asemenea am sustinut sprijinirea unor elevi 
cu performanță la invățătură, cultură și sport; 
 
d)  am participat la sedințele  CRL al UDMR, la mobilizarea alegătorilor, la distribiurea 
materialelor de propagandă, am sesizat problemele oamenilor ; cu colegii mei din Cl am 
dezbătut problemele sesizate de cetățeni, am căutat soluții de rezolvare  a acestora; 
 
e) am organizat împreună cu Asociației Femeilor UDMR din Crasna  Balul de 8 
Martie, Húsvéti Zsongás, Ziua Copiilor; 
 
f) am organizat, cu colegii de la școală , un program artistic dedicat zilei de 15 Martie, 
mobilizând părinții și elevii pentru respectarea și păstrarea tradițiilor, formând la școlari 
și adulți deopotrivă  constiința naționalaă invățându-i să păstreze idealurile generației 
pașoptiste, educând publicul in spiritul egalității, dreptății si frăției , in spiritul libertății, 
al respectului față de alții; 
 
 
g) am colaborat la organizarea Zilelor Crasnei, la începutul lunii septembrie; 
 
h)  în  decembrie în colaborare cu membri Asociației Femeilor UDMR din Crasna am 
participat la organizarea  celei de a VI-a ediții a Târgului de  binefacere ,,Crăciun  cu 
zâmbete,, dedicat celor nevoiași pregătind produse tradiționale pentru vânzare; 
 
 
 
 



 
 
 
i) ca de obicei , în decembrie , am organizat, în colaborare cu cultele din Crasna , 
spectacolul de binefacere dedicat Crăciunului și din banii câștigați am cumpărat alimente 
, haine, dulciuri  și produse de igienă pentru cei nevoiași: am distribuit astfel 100 de 
pachete de alimente si 52 de pachete pentru elevii din familiile nevoiașe din comună; 
 
 
 
 
 
Crasna, 20.03.2020.                                 Consilier local, Kocsis Éva 


