
Raport de activitate

pe anul 2019

Pop Viorel - consilier local al municipiului Marghita, din partea partidului
National Liberal, fac parte din Comisia de agricultura, mediu si turism, care a
fost constituita prin Hotararea nr.6 din 28.06.2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate al Consiliului local al municipiului Marghita, dupa
u rmatoa rea structura:

-presedinte - Almasi Stefan Mihai.

-secreta r - Lazar loan.

-membrii: Borsi Ernest, Oros Ramona Alice si pop Viorel.

In perioada anului 2019, am luat parte la l_2 sedinte ordinare si 8

extraordinare ale consiliului local. Inaintea fiecarei sedinte ale consiliului
local am participat la sedinta de comisie unde am studiat procesul verbal al

sedintei anterioare, apoi am studiat fiecare punct de pe ordinea de zi a

sedintei si am acordat avize, acolo unde era cazul de solicitare. pe toata
perioada anului am luat cuvantul atunci cand a fost cazul si am fost in

asentimentul a tot ceea ce este in favoarea cetatenilor, precum si a

dezvoltarii municipiului din punct de vedere economic, social si cultural. Am

acordat aviz favorabil in sedinta ordinara din 29.05.2019, la 3 proiecte de

hota ra re:

l.A.Proiect de hotarare pivind aprobarea Actului Aditional nr. 1la
Documentul de pozitie, cu scopul de a implementa si realiza proiectul

"Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Bihor", initiat de

domnul primar Pocsalv Zoltan Ladislau.



I.B.Proiect privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegareade gestiune pentru operarea statiei de sortare si transfer din zona 5,operarea statiei de tratare meca no_biologica a deseurilor din Oradea si aserviciului de colectare, transport si a altor fluxuri de deseuri din zona s dincadrul Sistemului de Management Intregat al Deseurilor din judetul Bihor,
initiat de primarul municipiului Marghita.

l.C.Proiect de hotarare privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitara Ecolect Group Bihor, sa incheie contracte, parteneriate sau
alte forme de colaborare cu organizatii care implementeaza obligatiile
privind raspunderea extinsa a producatorului, initiat tot de primaruj
municipiului. soricitarire din cadrur comisiei noastre, a membriror comisiei
s-au concretizat prin punctarea directa in cadrul sedintelor in plenul
Consiliului loca I al municipiulur.

In cadrul sedintelor ordinare si extraordinare mi_am exprimat votul
favorabil la toate proiectele care erau in favoarea cetateniror din cadrul
municipiului Marghita si voturi negative sau abtineri, la toate proiectele,
considerate ca favorizeaza anumite persoane sau paturi sociale. Votul
negativ l-am dat de exemplu la aprobarea procedurii de acordare a unor
favorizari de plata, constand in scutiri de majorari de intarziere la olatile
fiscale datorate bugetului local, de catre persoanele fizice si juridice. Am
considerat ca, daca majoritatea persoanelor corecte si cinstite pot sa achite
la timp, sa-si plateasca datoriile fata de bugetul local, nu ar fi corect ca cei
care nu vor sa-si plateasca la timp sau vor sa ocoleasca platile la termen, sa
fie scutiti de majorari. Ori de cate ori a fost cazul, am luat cuvantul in nume
personal si in numele partidului din care fac parte ca si consilier.

ll.ln cadrul evenimentelor organizate Ia nivelul municipiului mi_am facut
prezenta, astfel:



- Ziua Nationala a Romaniei_L Decembrie;
- Ziua Eroilor;
- Activitati socio-cu ltu raie,
- "Toamna Marghiteana,,, asa zisa Ziua municipiului Marghita;

Am participat la toate manifestarile organizate de Consiliul Local si primarie.
de institutiile de invatamant si sanatate din cadrul municipiului Marghita.

Adunari si consultatii cu cetatenii municipiurui Marghita de fiecare data cand
a fost cazul, mai ales cand erau subiecte privind interesele cetatenilor,
locuinte A.N.L., probleme privind institutiile locale, crese, gradinite, scoli;
solutionarea si stoparea mirosurui porcin de ra firmere Nutrisuin si Nutripork;
pista pentru biciclete; necesitatea conform cerintelor societatii de infiintare
a noi profile scolare in invatamantul profesional;

In cadrul activitatii mele de consilier local, consider ca imi fac datoria
cu multa responsabilitate si discernamant, astfel incat toti cei care mi_au
acordat votul, sa fie mandri de realizarile si contributiile mele, iar aceste
realizari sa fie benefice tuturor cetatenilor din cadrul municipiului Marghita,
cu scopul de a contribui la o viata mai buna si un oras cat mai frumos, curat
sr prospe r.
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