
Raport de activitate pe anul 2016-2017

Subsemnatul ARKOSI ANTON consilier local la Consiliul Municipiului
Marghita din partea U.D.M.R. prin prezenta va informez despre activitatea
desfasurata ca consilier in perioada iulie 2016 - iunie 2017 .

In primul rand va aduc la cunostinta ca am luat parte la toate sedintele
ordinare, extraordinare precum si de comisie ale comisiei de buget finante si de
administrare a domeniului public si privat, comisie din care parte si -in care
indeplinesc si functia de presedinte de comisie

In cadrul comisiei impreuna cu ceilalti membrii am analizat, discutat si
dezbatut in perioada iunie 2016 - iunie 2017 un numar de 110 de proiecte de
hotarire, initiate de primarul Municipiului Marghita, la care am intocmit si
rapoarte de avizarc. In vederea luarii celor mai corecte hotarari la majoritatea
puntelor legate de administrarea domeniului public si privat, m-am deplasat pe
locatiile in catza sau m-am consultat cu cei care au fost implicati in hotararile
respective.

Fac parte din comisia de rcpartizare a locuinlelor.eliberate de fogtii
angajati MapN Ei comisia de negociere in cazul aprobarii vinzdrilor unor imobile
aparfin6nd domeniului privat al Municipiului Marghita.

Am onoarea de aface parte ca si reprezentant al primarului in consilul de
administratie al Spitalului "Dr. Pop Mircea" Marghita, respectiv ca si consilier in
consilul de administratie al Liceului Teoretic Horv6th J6nos din Marghita.

Am luat parte la majoritatea evenimentelor organizate de Primaria
Municipiului Marghita, Consiliul Local Marghita, Institutiile de Invatamant din
localitate, precum si de Asociatiile Culturble si Sportive din municipiu.

Am fost prezent ca si organizator la toate activitatile prestate de
formatiunea U.D.M.R. Marghita, formatiune la care indeplinesc si functia de
presedinte local.

Am sprijinit cu deosebita atentie si responsabilitate activitatile culturale
care au ca scop pastrarea si transmiterea traditiilor locale si zonale de la o.

generatie la alta, activitati care fac cinste comunitatii noastre pe plan national si
international.

Am reprezentat Consiliul Local la diverse intalniri pe care le-a avut, cu
delegatii din orasele infratite cu Marghita precum si la toate acele evenimente la
care am fost solicitat sa particip.

Sunt receptiv la tot ce se intampla in Marghita, precum si la acele
eventuale probleme cu care sunt contactat de locuitorii municipiului, la care
incerc sa dau o mana de ajutor in limitele legii si a competentei de care dispun.

Marshita la 30.06.2017 .


