RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2O1O

CONSILruL JUDETEAN ALBA
CONSILIER HARDALAU SILVIA
PARTID PDL
COMISIA DE SPECIALITATE IN CARE ESTE MEMBRU: JURIDICA

SEDINTE ALE CONSILIULUI JUDETEAN
Am participat la 12 sedinteordinare si 4 sedinteextraordinaresedintecareau
avut loc in cadrulConsiliuluiJudeteanAlba dupacum urmeaza:
Sedinte ordinare -24 ianuarie 2010,25 februarie 2010,25 martie 2010,29
aprilie 2010,27 mai 2010,24 iunie 2010,22 iulie 2010,26august 2010,23septembrie
20| 0,28 octombrie20 | 0, 25 noiembrie20 l0,l 6 decembrie20 | 0.
Sedinte extraordinare -12 ianuarie2010,08aprilie 2010,31august2010,29
decembrie2010.
In cadrul sedintelor au fost dezbatute si aprobate proiectele de hotarare
judetului Alba.
inscrisepe ordineade zi privind interesele
SEDINTE ALE COMISIEI DE SPECIALITATE-JURIDICA
Am participatin calitatede membrual acesteicomisii la lucrarileacesteiain
numarde l8 sedintedesfasurate
dupacum urmeaza:
-12 ianuarie2010 a fost dezbatutuu proiect de hotararepe fond
-26 ianuarie2010 la aceastacomisieiau fost dezbatute3 proiectede hotarare
pe fond ;
-23 februarie2010-aufost dezbatute2 proiectede hotararepe fond ;
-25 martie2010
-08 aprilie2010
-26 aprilie2010
-25 mai20l0
-22 iunie 2010 a fost dezbatutun proiect de hotararepe fond ;
-24 iunie 2010 a fost dezbatutun proiect de hotararepe fond
-21 iulie 2010 au fost dezbatute6 proiectede hotararepe fond
-24 august2010 au fost dezbatute2 proiectede hotararepe fond
-21 septembrie2010 au fost dezbatute4 proiectede hotararepe fond
-26 octombrie2010 au fost dezbatute4 proiectede hotararepe fond
-22 noiembrie2010 au fost dezbatute4 proiectede hotararepe fond
-14 decembrie
2010
-29 decembrie2010 au fost dezbatute2 proiectede hotararepe fonb

INTALNIRI CU CETATENII
In cursul anului 2010 am avut trei intalniri cu cetateniidin localitateaTeius
,pe cartierele din localitate unde au fost dezbatuteproblemele legate de canalizaresi
asfaltareastrazilor.Deasemeneaam avut intalnirecu persoanelevarstniceunde au fost
prezentateposibilitatile de comunicaresi socializarein cadrul activitatilor care se vor
desfasurala Centrul multifunctional pentrupersoanevarstniceTeius.
AUDIENTE
In cursul anului 2010 s-au organizataudientela sediulPartiduluiDemocrat
Liberal,undecetateniiau avut prilejul sa isi expunanemultumirilesi problemelecu care
se confrunta.
ACTIVITATE IN TERITORIU
In cursul anului 2010 am participatla intalniri cu autoritatilepublice ale
Primariei orasului Teius ,precum si intalniri comemorativein localitatile Stremt si
Mihalt.
REPREZENTARE IN CONSILI DE ADMINISTRATIE,ATOP,
COMISII DE LICITATIE,COMISII SPECIALE ALE CONSILIULUI ETC.
Sunt reprezentantul
ConsiliuluiJudeteanAlba in Consiliul Consultatival
Spitalului de PneumofiziologieAiud din data de 28 ianuarie2010.De asemenea,sunt
membrual AsociatieiCaritabileMaris Teius.
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