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RAPORT DE ACTIVITATE pentru anu12016

CSATLOS 6SZI-O - Consilier Local a! Municipiului Sdntu Gheorghe

Conform prevederilor art. 51 alin. (4) din Legea nr. ztSl2OOL privind

administrafia public5 locali, republicatS, cu modificirile 5i completdrile ulterioare

in calitate de consilier !oca!, imi prezint Raportul de activitate pe anul 2016.

in 2015 am fost prezent in toate gedinlele ordinare convocate, care au fost in nr.

de L1, iar gedintele extraordinare, din24 gedinte convocate am fost prezent la20.

La Sedintele Comisiei de Tineret gi Sport am participat la toate gedinlele care au

fost convocate, acesta fiind in nr. de 6. ActivitSfile mai importante au fost:

discutarea cererilor gi propunerilor, respectiv rezolvarea acestora in functie de

posibilititi, discutarea gi avizarea proiectelor de hotd16ri din domeniul tineretului

gi sportului, disculii cu conducerile asocialiilor sportive din municipiul Sf6ntu

Gheorghe unde am evaluat solicitirile gi propunerile acestora gi am incercat si

gisim solutii pentru rezolvarea eventualelor probleme.

in comisia pentru sdndtate, protecfie sociald gi culte din 11 gedinte convocate am

fost prezent la 9, aici am discutat numeroase proiecte de hotdr6ri gi am lucrat la

elaborarea avizelor

P6na la alegerile locale din 2016 am desfdpurat activit5li ?n calitatea mea de

consilier local in comisia pentru tineret gi sport, iar odati cu inceperea noului

mandat mi-am inceput activitatea in comisia juridicd, undl din tl gedinle



convocate am fost prezent de 10 ori, aici de fiecare datd s-au dezbitut toate

proiectele de hotdrire aflate pe ordinea de zi, respectiv s-a verificat legalitatea gi

oportunitatea acestora gi s-a acordat aviz favorabil sau nefavorabil dupi caz.

in fiecare an, la L5 martie, comemordm eroii nogtri, impreuni cu municipalitatea,

organizafiile civile gi partidele politice, anul trecut, fiind membru al echipei de

organizare, am f5cut tot ce mi-a stat in putin!5 pentru derularea in bune condilii a

evenimentului.

in catitatea mea de consilier local, sunt reprezentantut Consiliului Localin Consiliul

de Administralie al Liceului Tehnologic Economic Administrativ ,,Berde Aron",

$coala Gimnaziald ,,Nicolae Colan" giin $coala GimnazialS ,,Ady Endre". Aici mi-am

expus pSrerile gi am formulat propuneri pentru solufionarea numeroaselor

probleme, problemele ivite le-am inaintat citre organele decizionale gi executive.

Fiind locatar in cartierul Gdrii, am incercat si reprezint interesele locuitorilor din

cartier, si prezint gi si inaintez problemele care agteapti o solutionare gi sd cultiv

o relatie buni cu cei care tr6iesc aici.
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