CONSILIUL LOCAL MARGHITA

RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2020
Mandatul de consilier local, din parlea UDMR, in ca&ul Consiliul local al
municipiului Marghita, l-arn inceput pdn depunereajurimantului, in data de 28 iunie 2016, in
urma validdrii rezultatelor alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, prin llotirdrea nr.2 din
28 iuie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleqi la alegerile locale din 5 iunie
2016 ce compun consiliul local al municipiului Margbita. in cadrul aceeaqi ;edinle am fost
Dumit in Comisia agriculturA, mediu gi turism din cadrul Consiliului local Marghita, care a
fost constituita prin l-Iotd.axea nr,6 din 28 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale CoNiliului local al municipiului Marghita. In p ma gedingi a comisiei, colegii

exlraoldinare gi 6 $edinle extraordinare de indat[. De fiecare dat6 am convocat $i padicipat l.r
$edinfele de comisie, in cadrul cftrora au fost sludiate procesele verbale ale gedinlelor
anlelioafe, au fost dezb[tute mqterialele de pe ordinea de zi $i acordate avize acolo unde au
fost solicitale.
in $edinla ordinard diu 2l augusl 2020, aln acordat avizul comisiei la Proiectul (Je
holdrAre pentrLt qprobareq modului de valoriJicare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietale publica a UAT Marghita - Iniliator prin qr Pascaly Zoltan Ladislau. iD cazul
proieclului comisia a acordal aviz favombil dup6 ce ln prealabil am solicitat Si oblinut detalii

iDtalniri pefiodice cu cetaienii municipiului,
cdrora le-am adus la cuDo$tinlt oldinea de zi a $edinfelor de consiliu, ascdtAndu-le opiniile,
sugestiile $i propunerile in legdlurd cu tenatica ordinii de zi, Inlotdeauna am lost deschis c6tre
cetaleDi, facilitald solufionraea solicitarilor acestora prin acordarea informaliilor necesare.
In cadn-rl punctului Probleme curente am prezentat consiliului local problemele
cale ni-au fost sesizate de celdleni $i propunerile comisiei la cererile care au fost adresate
comisiei de agricultura, rnediu $i turisn
In activitatea de zi cu zi, illcerc sd identific problemele cu care se confiuntd cetAfenii,
indifelent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cuno$tinla executivului Si am urmArit
rezolvarea lor. acolo unde era cazul.
De asemenea in calitate de ales local am depus la termen gi in conformitate cu
legislalia i[ vigoare, declaralia de avere $i interese.
Imi propun ca in continuare, sd imi desf6qor activitatea in interesLrl tutrror cetdlenilor
municipiului Marghita, in aqa fel incat pemanent sd pot da mdsua unui mandat legal, corect
sl one$ exercltat.
Depun prezenlul raport de activitate in condiliile prevederilor a11.51 din Legea
215/2012 ptwrl'd administalia publica locald, republicatd, cu modificdrile $i completerile
ulterioare, precum $i a art. 129 din Codul Administrativ.
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