
RAPORT DE ACTIVITATE

PE ANUL 2019

Subsemnata OROS RAMONA-ALICE consilier din partea
Partidului National Liberal, doresc sa-mi prezint activitatea
desfasurata in cadrul Sedintelor ordinare si extraordinare din
perioada O1.O1.2019 - 37.12.2OL9.

Mandatul de consilier l-am inceput in 2a.O6.2OI6 in urma
validarii rezultatelor de la alegerile locale din data de 05.06.2O16.

Pentru mine, functia de consilier in cadrul Consiliului Loca.l

Marghita a fost un domeniu notl, cu multe provocari si o
multitudine de lucruri de invatat. Cu toate acestea ain avut
interpelari si numetoase interventii in cadrul sedintelor.

Mentionez ca fac parte dintr-o singura comisie de baza si
alume Comisia de agricultura, mediu si turism, in calitate de

membrr.

In anul 2019 aln paJticipat la 17 sedinte ordinare si
extraordinare iar la 6 dintre ele arn ocupat functia de presedinte de

sedinta unde mi-am indeplinit cu mare responsabilitate aceasta
misiune.

In Comisia de agricultura, mediu si turism arn
acordat avize la 3 proiecte de hotarari si alume:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la
Documentul de pozitie, cu scopul de a implementa si realiza
proiectul 'Sistem de Malagement Integrat a.l Deseurilor in
judetul Bihor' initiat de d-nul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.



2. Proiect privind aprobarea documentatiei de atribuire privind
delegarea de gestiune pentru operarea statiei de tratare
mecano-biologica a deseurilor Oradea si a serviciuhri de

colectare, transport si a altor fluxuri de deseuri din zona 5 din
cadrul Sistemului de Malagement Integrat al Deseurilor din
judetul Bihor, initiat de d-nul primar Pocsaly Zoltan Ladislau'

3. Proiect de hotarare privind mandatarea Asociatiei de

Dezvoltare Intermediara Ecolect Grup Bihor, sa incheie

contracte, parteneriate sau al.te forme de colaborare cu
organizatii care implementeaza obligatiile privind raspunderea
extinsa a producatorului, initiat de d-nul primar Pocsaly

Zoltan Ladislau.

Deasemenea, am facut parte din Comisia de evaluare si

selectie a proiectelor sportive si culturale, unde am participat si

anafizat documentatiile privind solutionarea subventiilor ajutand
Asociatiile Sportive cat si Asociatiile Cultura-le sa-si poata desfasura

activitatile .

Imi pare rau ca nu am putut realiza mai multe pentru orasul

in care traiesc dar am satisfactia ca tot ce am intreprins a fost in
interesul cetatenilor municipiului Marghita.

Multumesc tuturor pentru sustinere si sprijinul acordat

Cu stima si respect, OROS RAMONA.


