
Mandatul de consilier local din partea PSD, in Consiliul Local al municipiului MARGHITA,

1-am inceput la 17. 12.2020, ca urmare a vacantarii unuia din cele patru locuri atribuite

formatiunii politice in urma scrutinului pentru alegerea legislativului local din septembrie 2020.

In sedinta consiliului local din 17.12.2020, prin reorganizarea comisiilor de specialitate ca

urmare a completarii consiliului, am fost desemnat ca membru in comisiile de buget-finanle i

administrarea domeniului public, respectiv social-culturala, tineret, sport, invatamant,cultura,

culte

Pe parcursul anului 2021, am mai activat in comisia de ordine publica, comisia pentru

atribuirea locuintelor construite prin ANL i am reprezentat consiliul local in Consiliul de

Administratie la Spitalul Municipal ,,Dr.POP MIRCEA"|.

AIn procesul de adoptare a hotararilor am participat fara nici o absents la:

-29 sedinte ale consiliului local ( 13 sedinte ordinare, 16 extraordinare sau deindata, din care 3

online ) in cadrul carora au fost dezbatute 230 proiecte de hotarare, intervenind prin luari de

cuvant in plen de 22 de ori i exprimandu-mi votul pentru 228 proiecte de hotarare ( 2 fiind

retrase de pe ordinea de zi i ca urmare a interventiei mele ) din care la 222 pentru, la 5 impotriva

i 1 abtinere.

-50 sedinte ale comisiilor de specialitate in care au fost analizate si s-au dat avize

pentru 165 proiecte in comisia de buget-finan|e si administrarea domeniului public i privat

respectiv 32 proiecte in comisia social-culturala,tineret, sport,invaj:amant, cultura,

unde am avut interven^d la fiecare proiect de hotarare analizat i am contribuit la

imbunatatire prin propuneri sau amendamente in cazul a 12 proiecte,am dat aviz

favorabil la 192 si nefavorabil la 5.

In comisia de ordine publica am analizat si avizat favorabil Regulamentul de organizare i

functionare al politiei locale ( 17.02.2021 ) la care mi-am adus aportul inca din faza de

documentare si redactare.

AIn comisia de atribuire a locuintelor construite prin ANL, am participat la analiza si avizarea

favorabila a 12 cereri de solicitare de schimbare de apartamente intre chiriai i de repartizare a 6

locuinle devenite disponibile.

In Consiliul de Administratie la Spitalul Municipal ,,Dr.POP MIRCEA " Marghita am

participat la 6 edinle, asigurand presedinlia consiliului.
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In cadrul formatiunii politice din care fac parte ( PSD ) am avut o activitate in conformitate

cu statutul si obiectivele partidului.

Ca lider de grup al consilierilor PSD, am avut in vedere intarirea coeziunii grupului cat i o

foarte buna colaborare cu celelalte grupuri de consilieri ( PNL i UDMR ), conlucrarea pe

principii constructive cu primarul, viceprimarul, secretarul general al municipiului precum i cu

compartimentele din primarie, unitatile de invatamant si cultura, organizatii social-civice si culte

religioase de pe plan local.

Am avut intalniri atat organizate cat i sporadic ori ocazional, cu cetaleni ai municipiului,

luand act de problemele ridicate si pe care le-am adus dupa caz in fata legislativului local, in

limitele competentei si normelor legale.

Pe intreaga perioada la care se refera raportul, activitatea mea s-a bazat pe aplicarea

prevederilor legislative in domeniile de competenta, pe onestitate i seriozitate, aplicand

principiile democratice ale statului de drept, urmarind interesul general i dezvoltarea localita^ii.

In activitatea cotidiana, caut sa identific problemele cu care se confrunta cetafenii si sa

contribui pe cat posibil la solutionarea acestora.

Voi avea in vedere ducerea mandatului la bun sfarit cu onestitate si respectarea

legislatiei.
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