
_-E

CONSILIUL LOCAL MARGIIITA

Comisia de agricultur5, mediu qi turism

RAPORT DE ACTIVITATE

pe primul an de mandat 2016-2017

Comisia agriculturd, mediu gi turism, din cadrul Consiliului local Marghita a fost
constituitd prin Hotdrarea nr.6 din 28 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al municipiului Marghita in urmdtoarea componenld :

Preqedinte : Almasi Stefan Mihai
Secretar: Lazdrloan
Membrii: Borsi Ernest

Oros Ramona Alice

in cursului 
.anului ;ie"":illia s-a intrunit de fiecare dati inaintea gedinletor

extraordinare qi ordinare de consiliu. in cadrul qedinfelor de comisie au fost studiate procesele
verbale ale qedinlelor anterioare, au fost dezbdtute materialele de pe ordinea de zi gi acordate
avize acolo unde au fost solicitate.

Prezenla la gedinle a membrilor comisiei agriculturd, mediu qi turism din cadrul
Consiliului Local Marghita a fost buni in perioada de raportatd, toli membrii comisiei avdnd
diverse intervenfii, ludnd cuvdritul, comentdnd materialele prezentate pentru avizare,
solicitdnd clarificdri cu privire la acestea. Astfel;

- in gedinla din 28 iulie 2016, am acordat avizul comisiei la Proiectul de hotdr6re pentru
aprobarea componenfei Comisiei de Siguranld, a Circulafiei R.utiere ;i pietonale in
Municipiul Marghita, iniliat de domnul primar Pocsaly Zolianladislau.

- in gedinfa din 26 ianuarie 2017, am acordat avizul comisiei Proiectului de hotarare
privind stabilirea tarifelor pentru precolectarea, colectarea si transportul deseuri-lor
municipale de cdtre Serviciul Public de Alimentare cu Apd, Canalizire si Salubrizare
Marghita, iniliat de domnul primar pocsaly zoltanladislau

- in dedinfa din data de 30 martie 2017, am acordat avizul la Proiectul de hotdrare
privind acordul consiliului local pentru construirea obiectivului Bazin didactic de inot
in municipiul Marghita, iniliat de domnul primar pocsaly zoltan

- ?n ;edinfa din data de 29 mai 2017, am acordat avizul favorabil pentru proiectul de
hotdrAre pentru modificarea HCL nr. 70 din 28 noiembrie 2016 in sensul majorarii
tarifelor la unele activitati de salubrizare generald executat e ocazional de SpAACS
Marghita, inifiat de domnul primar pocsaly zortanladislau
Solicitdrile membrilor comisiei au fost concretizate prin precrzdriconsemnate direct in

cadrul qedinfelor comisiei gi a Eedinfelor in plen al Consiliului local Marshita.
Depun prezentul raport de activitate in condifiile Legii 2l5l20lt privind admistriafia

publicd locald, republicatd, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare.
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