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Raport de activitate Pe anul 2020

Subsemnatul Balo Ervin, consilier in Consiliul Local B[!ani, vd prezint al[turat raportul

activitate pe anul 2020. Am participat la toate ;edinfele organizate de Consiliul local B

c6nd am lipsit era dincauzafaptului cd eram invitat qi la alte qedinle organizate de

Inspectoratul $colar Judelean Covasna sau am participat la mobilitdli'

in cadrul gedinlelor organizate am sprijinit proiectele, care sprijineau la rdndul sdu

dezvoltarea comunit6lilor, localitalilor comunei B61ani, fie ele legate de drumuri, fie apd

canalizare sau pd;unatul.

Ca director al $colii Gimnaziale "Konsza Samu" am fost interesat de evolulia numericd

elevilor qi implicit a cadrelor didactice din Centrul financiar BAlani, precum qi de obfinel

avizului de la Consiliul local pentru funclionarea unitdlilor educafionale' $i in an.ul2020

unitalile gcolare qi grddinifele au beneficiat de sprijinul Consiliului local Bd1ani, sprijin

nu acoperd toate necesitalile existente, dar sprijin, care, sperdm cd va exista 9i in anii ur

prioritalile principale au fost menlinerea echipamentelor Ecolii, sistemelor de incblzire

centrald in stare bund de funcfionare.

La Grddinila din Bdlanii Mari am continuat eforturile depuse de d-na educatoare Bocsk

Zsuzsaqi de dl. primar Simon Andras de arcalizaun teren de joacd pentru preqcolari, pri

oblinerea avizelor de la Distri gaz,Electrica, Mediu - acest proces a inceput in 2019 si s-a

continuat qi in anul 2020..La centrul financiar $coala Gimnaziald "Konsza Samu" din

Bafanii Mari am asigurat pentru fiecare diriginte qi invaldtoare cdte un laptop pentru a I

predarea lecliilor in mod on-line. Pentru a;coala din Aita Seacd am cumpdrat un aparat

multifunclional qi un aparat video proiector, la;coala din Balanii Mari iardqi un aparat

videoproiector. Am cumpdrat Ei scaune noi pentru cancelaria qcolii Batanii Mari, am reii

mesele dintr-o clasd, qi am cumpdrat un set de mese Ei scaune pentru o clasd' Pentru eler

gcolilor gimnaziale din centrul financiar B[fani am depus 2 proiecte caEtig[toare pentru

parteneriate de schimb interqcolar din cadrul proiectului Erasmus+ in20l9' in cadrul cAr

etevii pot participa la mobilit d\i organizate in alte !dri. In 201 9 ;i 2020 am particip atla 4

mobilitdti: Italia, Turcia, Estonia, Turcia'

De-a lungul anului 2020 m-amintdlnit cu mai mulli localnici din Balanii Mari'

Aita Seac[ pentru a le asculta problemele, majoritatea acestora fiind de naturd ed

Pentru anul2027 sper ca aceasta colaborare dintre consiliul Local Bdlani 9i $coala

Gimnaziald "Konsza Samu" sd existe Ei sd continue, pentru denoltareacomunitdlii din

inteagacomuna, precum qi in unitalile qcolare 9i grddinile elevii, pre;colarii Ei cadrele

didactice sd se simte bine.
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