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Consiliul judefean ALBA
Nume Consil ier: Besoiu loan
Partidul Democrat - Liberal
Comisia Dezvoltare urbanistica, organizarea si amenajarea teritoriului, 

'

investitii, turism, mediursi gestionarea patrimoniului judetului

Raport de activitate pentru anul 2008

;!o

$edin{e ale
consiliului
local sau
iudetean

Ordinare: 20 ixie;24 iulie;28august;25 septembrie;23 octombrie;
20 noiembrie; 16 decembrie;

Extraordinare: 26 iunie, 31 octombrie; I I noiembrie; 4 decembrie;
29 decembrie:

$edinle ale
comisiilor de
specialitate

26 iunie;22 si 23 iulie; 26 si 27 august; 23 si 24 septembrie; 21,22 si
3 1 octombrie; 1 I , I 8 si 19 noiembrie; 4,15 si 24 decembrie;

Data ; Locafia Organizator Numir
participanti

Probleme discutate

20.01 .08 GArbova PD-L 50

Problema
drumurilor,
venirea copiilor la
gcoalS

02.02.08 Cut PD-L 30

Problema asfaldrii
drumului din
comund $i a
drumului pdnd la
mendstire

23.02.08 CAlnic PD-L 60

Problema
drumului din
comund gi a
drumului p6ni in
Deal

09.03.08 Sebeg PD-L 140
Organizarea zilei
intemationale a
femeii

29.03.08Sdsciori PD-L 80 Reabilitarea
drumului de la
Sdsciori Ia Loman
il amenal area
Ciminelor
culturale din



Sasciori, Laz,
CdpAlna si Loman.

26.04.08 $ugag PD-L 120

Probleme legate
de canalizare, apd
gi construirea unui
cdmin cultural
nou.

03.05.08 Sebeg PD-L 300

De ziua
tineretului,
organizat o
manifestare
culturald qi
sportivd.

15.09.08 Sebeq
Colegiul
Lucian
Blaga

r200 Deschiderea
anului qcolar.

I  I  .  10.08 $pring PD-L 300

Probleme
referitoare la
canalizare qi apa,
in comund qi
satele
apa4indtoare.

25.10.08 Pian PD-L 70

Problema
extinderii
asfalterii
drumului spre
mandstire.

01.12.08 AIba-
Iulia

PD-L cAteva mii
Manifestare
Ziua Nationald

22.12.08 Sebeg PD-L 1200

Intdlnire cu
oameni in vdrstS,
copii qi familii
cu probleme la
care s-au
impir{it daruri
pentru
sdrbdtorile de
iam6.

Audienle Sebeg
Consiliul local Sebeq - 2 audienJe.



Programul audien{elor au fost de la ora l2-14.
Problemele discutate au fost aceleagi in mare parte la ambele
audien{e , cum ar fi: problema locurilor de munc6, gradul de poluare
in cregtere in municipiul Sebeg, situalia traficului -construirea unei
$osele ocolitoare a municipiului Sebeg, canalizarea gi asfaltarea unor
strdzi, problema cadrelor didactice din invd{dmdntul din Sebeg qi
localitdtile invecinate, problema curdleniei-nu sunt locuri amenaj ate
pentru aruncarea gunoaielor.

Sesiuni de
instruire
Activitatea in
teritoriu

Am avut intAlniri aproape in toate localitdlile din jude{ unde s-au
dezbdtut at6t probleme sociale c6t si orobleme de infiastructurS.

Reprezentare
in consilii de
administra{ie,
ATOP,
comisii
speciale ale
consiliului
etc.
Initiative
Amendament
e la proiectele
de hotdrAre de
consiliu

La comisia din care fac parte, la care sunt gi pregedinte, nu a fost
cazul de amendamente la oroiectele de hotdrdre.

Misiuni
oficiale in
strdindtate
Alte aspecte
relevante

Am participat aproape la toate manifestdrile organizate de Consiliul
Judetean.

ALBA-IULIA
28.08.09

Consilier j ude{ean
Besoiu Ioan


