
Subsemnatul Cristian George Pop, Tn calitate de consilier local al municipiului Marghita
din partea Partidului National Liberal, doresc prin prezentul raport, sa informez despre
activitatea mea Tn anul 2021.

Conform procedurii, am fost ales sa fac parte din comisia Social - Cultura, tineret,
sport, Tnvatamant, sanatate, culte. In cadrul acestei comisii, dupa cele 32 de sedinte
sustinute pe parcursul anului 2021, am avizat Tmpreuna cu colegii, mai multe proiecte
de hotarare initiate de catre administratia locala.

Am participat la toate sedintele de consiliu local, votand favorabil sau nefavorabil,
desigur dupa consultari profunde, cu intentia ca efectele proiectelor de hotanre sa
genereze bunastare si prosperitate cetatenilor pe care Ti reprezentam.

Din partea consiliul local am fost delegat ca membru Tn Consiliul de administra^e al
Colegiului Octavian Goga, unde am sustinut, contribuit, si votat, o serie de proiecte
pentru functionarea si dezvoltarea institutiei.

Am reprezentat consiliul local Tn calitate de membru AGA, al societati Balneomar,
hotarand Tmpreuna cu colegi din consiliu, desfintarea acestei societati pe motiv de
ineficienta, urmand apoi ca strandul municipal sa intre sub managementul Primariei.

Am fost si sunt Tn continuare membru al Comisiei sociale de analiza si solutionare a
solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirieri. Tn cadrul acestei comisii am

analizat conform procedurilor, dosarele depuse de solicitanti, si am oferit solutii la
problemele Tntampinate de catre chiriasi.

Am cautat Tn permanenta solutii pentru dezvoltarea mediului de afacerii locale, prin
mai multe intalnirii, Tn care am vizat cresterea renumeratiei pentru angajatul Marghitean.

Sunt convins ca interventiile mele au contribuit la cateva proiecte elaborate Tn strategia
integrata de dezvoltare urbana a municipiului Marghita, sustinand cu tarie
antreprenoriatul Tn randul tinerilor.

Tn Tncheiere, doresc sa asigur cetatenii acestui oras, ca sunt atent la nevoile lor,
disponibil oricand pentru discutii, si pregatit sa imi continui activitatea Tn sprijinul
comunitati locale.
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