
CONSILIUL LOCAL MARGHITA

RAPORT DE ACTIVITATE

pe primul an de mandat 2016-2017

Mandatul de consilier local, din partea UDMR, in cadrul Consiliul local al
municipiului Marghita,l-am inceput prin depunerea jurdmdntului, in data de 28 iunie 2016, in
urma validdrii rezultatelor alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, prin Hotdrdream.2 din
28 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor alegi la alegerile locale din 5 iunie
2016 ce compun consiliul local al municipiului Marghita.

In cadrul aceea;i gedinle am fost numit in Comisia agriculturd, mediu gi turism din
cadrul Consiliului local Marghita, care a fost constituitd prin Hotdrdreanr"6 din 28 iunie 2016
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Marghita.
In prima qedinld a comisiei, colegii din comisie m-au ales in funclia de pregedinte al acestei
comisii.

in primul an de mandat activitatea mea s-a bazat pe respectarea atribufiilor ce imi
revin in conformitate cu pxevederile Legii 21512012 privind admistrialia publicd local6,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare. in acest sens am participat la 12 qedinfe
ordinare, 4 extraordinare qi o gedinld de indatd. De fiecare datd. am convocat ;i participat la
qedinlele de comisie, in cadrul cdrora au fost studiate procesele verbale ale Eedinfelor
anterioare, au fost dezbdtute matbrialele de pq ordinea de zi gi acordate avize acolo unde au
fost solicitate.

Avize au fost solicitate pentru urmdtoarele proiecte de hotdrdri:
- in gedinfa din 28 iulie 2016, la Proiectul de hotdrdre pentru aprobarea componenlei

Comisiei de Siguranld a Circulaliei Rutiere gi Pietonale in Municipiul Marghita, iniliat
de domnul primar Pocsaly Zoltanladislau.

- in gedinfa din 26 ianuarie 2017, la Proiectului de hotardre privind stabilirea tarifelor
pentru precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale de cdtre Serviciul
Public de Alimentare cu Apd, Canalizare si Salubrizare Marghita, initiat de domnul
primar Pocsaly Zoltan Ladislau

- in qedinla din data de 30 martie 20l7,la Proiectul de hotdrdre privind acordul
consiliului local pentru construirea obiectivului Bazin didactic de inot in municipiul
Marghita, iniliat de domnul primar Pocsaly Zoltan

- in gedinla din data de 29 mai 2017 ,la Proiectul de hotdrdre pentru modificarea HCL
m. 70 din 28 noiembrie 2016 in sensul majorarii tarifelor la unele activitati de
salubrizare generald, executate ocazional de SPAACS Marghita, iniliat de domnul
primar Pocsaly Zoltan Ladislau
In cazul fiecdrui proiect comisia a acordat avrz favorabil dupd ce in prealabil am

solicitat Ei oblinut detalii de la factorii responsabili din cadrul Primdriei municipiului
Marghita, sau iniliatorilor respectivelor proiecte.

In caliatate de consilier am avut int6.lniri periodice cu cetdlenii municipiului, cirora le-
am adus la cuno;tinld ordinea de zi a qedinlelor de consiliu, ascultAndu-le opiniile, sugestiile
gi propunerile in legdturd cu tematica ordinii de zi. Intotdeauna am fost deschis cdtre cetdfeni,
facilitdnd solulionraea solicitdrilor acestora prin acordarea informatiilor necesare.



I
In cadrul punctului - Probleme curecte - am prezentat consiliului local problemele

care mi-au fost sesizate de cetdleni gi propunerile comisiei la cererile care au fost adresate
comisiei de agriculturd, mediu;i turism.

" In activitatea-de zi cu zi, incerc sd identific problemele cu care se cofruntd cetdlenii,
indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoqtinla executir,ului gi am urmdrii
rczoIvarca lor acolo unde era cazuL

De asemenea in calitate de ales local am depus la termen qi in conformitate cu
legislaJia in vigoare, declaraliade avere si interese.

Imi propun ca in continuare, sd imi desfEqor activitateain interesul tuturor eetdfenilor
municipiului Marghita, in aga fel incAt permanent sd pot da mdsura unui mand at legal, corect
qi onest exercitat.

Depun prezentul raport de activitate in condiliile Legii 21512012 privind admistrialia
publici locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Almasi Ste{an Mihai
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