
 

RAPORT DE ACTIVITATE  

Consilier Local- Salagean Aron Adrian 

01.01.2018-31.12.2018 

 

               Subsemnatul Salagean Aron Adrian, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Turda, în perioada mai sus menţionată,am îndeplinit următoarele  

funcţii,desfășurând activitățile corespunzătoare: 

 -Secretar  al Comisiei de specialitate nr. 1: Buget ,Finante,Investitii si Prognoze economice al 

Consiliului Local Turda  

 -Membru al Comisiei de specialitate nr. 3 al Consiliului Local Turda:Urbanism și amenajarea 

teritoriului, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului, investiții; 

 -Membru în Consiliul de Administraţie la Scoala Gimnaziala "Ioan Opris" Turda;  

-Membru în Consiliul de Administraţie la Colegiul "Emil Negrutiu" Turda; 

-Presedinte al Comisiei  de licitații pentru vânzarea de terenuri și spații aparținând domeniului 

privat al Consiliului Local Turda, concesionarea și închirierea de terenuri și spații aparținând 

domeniului public și privat al Consiliului Local Turda 

 -Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Turda in  cadrul ACS Sticla Ariesul Turda si AHC 

Potaissa Turda.Fiind mandatat de catre Consiliul Local al Municipiului Turda in conducerea 

acestor  asociatii am avut privilegiul sa fac parte din echipele de conducere ,reusind impreuna : 

-promovarea cu Sticla Ariesul Turda din Liga  IV-a  in liga III-a; 

-castigarea de catre Potaissa Turda a cupei Challenge,performanta unica in handbalul turdean. 

             Am participat la toate sedintele Consiliului Local al Municipului Turda, ordinare , 

extraordinare si de indata. 

             Am participat si m-am implicat activ in cadrul sedintelor comisiilor de specialitate unde 

s-au dezbatut si analizat diferite proiecte sau propuneri pentru dezvoltarea municipiului nostru.  

             Am participat la ceremoniile,festivitatile  si activitatile  sportive si culturale  organizate de catre 

Primaria Turda si Consiliul Local Turda 



           Am participat la  audiente pentru cetatenii cu diferite  probleme  incercand sa ajut in 

rezolvarea lor in limita conferita de calitatea de consilier local. 

            Am participat la sedintele de CA, la care am fost invitat, la scoala gimnaziala “Ioan Opris” 

si colegiul “Emil Negrutiu”, unde m-am implicat activ in rezolvarea problemelor prezentate de 

conducere in vederea imbunatatirii conditiilor  de infrastructura ,precum si cele ale actului 

educational. 

          Va asigur in continuare de implicarea mea atat in adoptarea proiectelor care vizeaza 

dezvoltarea municipilui nostru cat si in solutionarea diferitelor probleme ale cetatenilor  

deziderat care va fi pe intreg mandatul meu.  

 

16.04.2019                                                                                                                          Cu respect,  

Consilier Local –Salagean Aron  Adrian 


