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CONSILIER LOCAL PSD: SZUJOGAN CORNELIA

RAPORT DE ACTIVITATE
PERIOADA: 31.03.2021 - 31.12 2021

Subsemnata SZUJOGAN CORNELIA, in calitate de consilier in cadrul

Consiliului Local Marghita din partea PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT
MARGHITA, prin prezenta va aduc la cunotinl:a activitatea mea de consilier

local in perioada 31.03.2021 - 31.12 2021

Am fost validata prin hotarare judecatoreasea pentru consilier local supleant

pe listele PSD i am depus juramantul in edin^i ordinara HCL 47/31.03.2021.Din

rnomentul in care am depus juramantul am hotarat sa fiu in slujba cetafeanilor, sa le

ascult problemele cu care se confrunta zi de zi i la care pot sa le fiu de ajutor.

Am fost aleasa ca pre^edinte la comisia juridica, in edin^a ordinara din

31.03.2022 . Pe tot parcursul anului impreuna cu mebrii comisiei juridice am analizat

cu mare aten^ie toate proiectele de hotarare si am acordat avize cu toata

responsabilitatea i acuratetea.

Am fost aleasa sa fac parte din Consiliul de Administra|;ie la Gradini^a cu

program prelungit, unde am participat la toate edinl:ele.

Fac parte din comisia sociala de analiza i solu^ionarea solicitarilor de

locuinte pentru tineri destinate inchirierii i modului de atribuire a lor (ANL) ,

unde am participat la $edintele de lueru , la analizarea dosarelor i validarea acestora

in vederea acordarii de locuin^e tip ANL pentru to^i solicitanfii.

De cand mi-am inceput mandatul am participat la 24 de edinte ordinare i

extraordinare si tot atatea edinte de comisie in cadrul comisiei juridice.



Objective urrnarite:

-Studierea , insuirea p respeetarea prevederilor OUG 57 din 2019 privind

Codul Admini strati v;

-Regulamentul de Organizare p Functionare a Consiliul Local Marghita;

-Dispozitiile primarului;

-Identificarea tuturor problemelor de pe raza Municipiului Marghita prin

discujii cu ceta|:enii p consilierii locali, analiza fiecaruia in parte p gasirea

de solutii;

Aetivitati desfa^urate:

-Indeplinirea atribujiilor i responabilitafilor ce le revin consilierilor investi^

in functii odat^ cu constituirea Consiliului Loca al Municipiului Marghita;

-Participarea la toate edin|;ele ordinare p extraordinare ale Consiliului local

prin exprimarea votului personal, al punctului de vedere ori de cate ori am

considerat necesar,asupra problemelor supuse dezbaterii in edin|:a;

-Participarea la edin|;ele de lucru in cadrul comisiei juridice si a altor

comisii din care fac parte;

-Acordarea sprijinului necesar func^ionarii in condifii optime a institufiilor

publice : coala ,gradini|a, biserici si alte institufii;

-Sprijinirea activita|;ilor desfa^urate de catre consilierii locali i cetafeni;

-Sprijinirea si aprobarea cuantulului de burse sociale i medicale din cadrul

Gradini|:ei cu program prelungit Marghita in calitate de reprezntat CL in

Consiliul de Administra^e.

Precizez faptul ca toata activitatea mea de consilier local a fost facut^ cu buna

credinta p a vizat interesul public i dezvoltarea oraului in care locuim.
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