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RAPORT,
al activitEfii de consilier in perioada decembrie2}l2-decembrie 2013

\J
Sunt Adrian Chirile, consilier

al

Consiliului local Costuleni, fiind pregedintele

Comisiei pentru invdJimdnt, s6ndtate gi protecJie sociali.

in perioada

sus

amintitl am luat parte la toate gedinfele ordinare gi extraordinare

ale

Consiliului local Costuleni adoptdnd multe hotlrdri, participdnd activ gi ludnd cuvdntul de
fiecare dat[, dar in acelagi timp ridicdnd gi probleme socio-culturale, economice, de sdnltate,
protecfie social6, ale comunei, precum gi fIcdnd unele propuneri. Problemele ridicate au fost:

-

Terminarea proiectelor incepute de mare interes public: $coala Hillta, Grldini{a

Cozia, DC 54 Hilifa-Poiana gi nu in ultimul rdnd reabilitarea $colii Covasna;

-

Gospod[rirea gi infrumusetarea comunei;

-

Starea drumurilor secundare din satele

Hilita gi Covasna;

Necesitatea consilierii gi educ[rii rutiere a copiilor gi a clru(agilor din comun6;

Am propus formarea unei comisii impreunl cu asistenful social pentru amonitoriza,

ajuta gi consilia unele familii din satul Hili(a;

-

Necesitatea unui control mai drastic din partea doctorului de familie pentru

sdnltatea unor

familii din HiliJa. Din cauza lipsei curlfeniei la unele familii, gdsindu-se c6teva

cazuri de pediculoz[ la gcolari pundndu-se in pericol gi ceilal(i elevi de la gcoala Hilita;

in luna aprilie

am participat cu elevii $colii

Hilila gi cadrele didactice, la o ac{iune

de

curd{enie gi ecologizare prin strdngerea peturilor gi degeurilor din plastic de pe marginile DC

54, din centrul satului

gi

pdnl la marginea lui.

in toatii aceastd perioadd am avut intdlniri cu cetitenii satului Hilita exemplu fiind cea
din luna martie care a avut ca temd infiinJarea Asociatiei crescdtorilor de animale din comuna

Costuleni. De asemenea, s-a stabilit cu ciobenii care au st6ni pe raza satului Hil{a sd nu mai
lase animalele nesupravegheate pdntru cE distrug culturile cet6tenilor.

Tot in aceastii perioadd am acordat audienfe multor cetii{eni, cu probleme sociale,
ajutorul pentru c6ldur6, furnri de cai, perturbarea linigtii publice, retrocedarea p6m6ntului din
Pornituri, realizarea unor mdsur6tori la loturile de pe versantul R6gca pentru a constata
adevdrata suprafaf6 a

loturilor de pdmdnt.

in ultima decadl a lunii septembrie am reprezentat comuna Costuleni la Zilele
Rdducdneniului,

cl

grupul voc,al Licuricii de la $coala Hilila, iar la gedinta din decembrie a

Consiliului local am participat cu elevii din Hilila la programul de colinde Nasterea Domnului.

\-/

Aceasta

imi

este activitatea de consilier in slujba cetdtenilor din comuna Costuleni.
E

Consilier,

Adrian Chiril[

