
Raport de activitate_ 2012

Vajna Laszlo - Consilier local

Participari la ~edinte : - $edinte de consiliu : 11 participari din 13 ~edinte

Comisia economica :9 participari din 13 ~edinte

Ca membru 'in comisia economic, am participat activ la ~edintele de specialitate
unde am dezbatut numeroase hotanlri de consiliu care au 0 importanta majora 'in
dezvoltarea ~i viata economica a ora~ului

lata diteva exemple de activitati , decizii 'in cadrul acestei comisii:

- Stabilirea nivelului impozitelor ~i taxelor locale

- rectificari de buget;

- analizarea proiectelor de hotarari prezentate Comisiei finalizate prin acordarea
avizului favorabil, sau completarea lor prin arnendamente.

- Discutii ~i luari de decizii pe marginea cererilor de natura economica depuse

- ~edinte mixte la institutii subordonate

- discutii cu conducatorii agentilor economici din ora~ , cu privire la taxele locale
~i 0 mai buna colaborare intre administratie ~i firme

- am participat ~i discutii cu privire la partia de schi de la Sugas Bai unde a-s Iacut
o noua investitie



Comisia pentru sanatate, protectie sociala ~i culte -6 participari din 11
~edinte

Am participat In mod activ la dezbaterea punctelor de zi, a documentelor ~i
proiectelor de hotanlre In cadrul ~edintelor comisiei.

In cadru ~edintelor am analizat proiectele de hotanlri prezentate comisiei ~i am
finalizat prin acordarea avizului favorabil, sall completarea lor prin amendamente.

Am acordat mult timp pentru analizarea ~i rezolvarea problemelor de la blocul
social din strada Romulus Cioflec (Sing-Sing)

Am analizat ~i cautat solutii pentru siwatia de la caminul de batnlni Zaturecky
Berta

Ca membru In Consiliul director la Liceului Szekely Mik6 Kollegium am
participat la ~edintele ordinare , mi-am expus pararea , ~i am transmis catre organele
competente diferite solicitari daca era cazul

Ca membru In Consiliul director al SC Multitrans SA am participat la ~edintele
ordinare , mi-am expus pararea , ~i am luat decizii importante cu privire la activitatea
acestui agent economic.

La invitatia domnilor primari din ora~ele Mosonrnagyarovar (Ungaria) ~iCegled
(Ungaria) am participat ca membru al delegatiei oficiale condusa de dl. primar, la vizitele de
lucru In cele doua ora~e Infratite.

In cadrul ~edintelor de consiliu ~i comisiilor de specialitate am luat cuvantul ~i
mi-am expus parerea ori de cat ori am considerat necesara. Baza opiniilor ~i deciziilor a
fost reprezentarea intereselor cetatenilor

Si In continuare voi sprijini to ate initiativele care duc la dezvoltarea ora~ului ~i a
intereselor cetatenilor.


