MUNICIPIUL MARGHITA
CONSILIUL LOCAL
RAPORT DE ACTIVITATE
Pentru perioada 21.10 . 2020 – 31. 12. 2021
În urma alegerilor locale din 27. 09. 2020, am ocupat loc eligibil pentru Consiliul
Local al municipiului MARGHITA, din partea formațiunii politice PSD, mandat
validat prin Încheierea judecătoriei Marghita nr.146/19.10. 2020.
În ședința extraordinară din 23.10.2020, am fost desemnat în Comisia de urbanism
și amenajarea teritoriului,deținând calitatea de președinte al acesteia. De asemenea
reprezentant al consiliul local în Consiliul de Administrație la Colegiul Național
,,OCTAVIAN GOGA”. Am fost cooptat în comisiile de contestații pentru atribuirea
locuințelor construite prin ANL și a celor sociale.
În organismul legislativ, în perioada la care se referă raportul, am participat fără
absență la toate ședințele convocate ( 30 ședințe, din care 14 ordinare , 16
extraordinare sau deândată, 3 fiind online) în cadrul cărora au fost dezbătute 238
puncte pe ordinea de zi. Am participat la dezbaterea și susținerea majorității
proiectelor de hotărâre.
În calitate de președinte al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, am
convocat comisia înainte de fiecare ședință de consiliu, prilej cu care am studiat
ordinea de zi și am dezbătut problemele după caz. Astfel în cele 30 ședințe de
comisie am avut de dat aviz la 26 proiecte de hotărâre, avizul fiind favorabil și am
susținut în plen aprobarea acestora.
În întreaga activitate din cadrul legislativului, am avut în vedere aplicarea
legislației în domeniu.
Ca reprezentant în Consiliul de Administrație la Colegiul Național ,,O. GOGA”
am participat la 64 ședințe, în care mi-am adus aportul prin punctele de vedere
exprimate, la bunul mers al unității de învățământ.
La comisiile de soluționare a contestațiilor pentru acordarea locuințelor
construite prin ANL și a celor sociale, nu am avut de soluționat nici o contestație.
Am avut o colaborare bună cu colegii consilieri și cu personalul direcției tehnice
din cadrul primăriei pe probleme generale, respectiv a celor tehnice de urbanism și
amenajarea teritoriului.
În cadrul formațiunii politice din care fac parte ( PSD ) am avut o activitate în
conformitate cu normele statutare și obiectivele partidului, achitându-mă de toate
sarcinile individuale și collective primate.
Îmi propun să duc la bun sfârșit mandatul încredințat și să contribui la
dezvoltarea localității.
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