
A fost luate hotarari si propuneri pentru rezolvarea cat mai rapida a cererilor
avand in vedere atat intereselor locuitorilor cat si a orasului Valea lui Mihai., ,

In cadrul comisiei am efectuat mai multe deplasari pe teren analizand in fata
locului ce a fost scris in cererea depusa.

Cererile depuse de cetatenii orasului au fost abordate si solutionate cu multe
atentie si seriozitate de catre toti membrii comisiei., , ,

Comisia din care fac parte a initiat proiect de hotarare, a intocmit rapoarte de
specialitate, referate de aprobare.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local Valea lui Mihai, in care imi
desfasor activitatea este: - Membru in Consiliul de Administratie al Scolii, ,
Gimnaziale Zelk Zoltan.

Membru al Comisiei nr.2 Comisia de amenajere a teritoriului, urbanism,
protectia mediului si turism.

In anul 2021, In calitate de consilier am participat activ la toate dezbaterile
sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului local. In eel mai multe ori,
sedinta a fost tinut pe 0 platforma online din cauza pandemiei.

Detin calitatea de consilier local, castigat la alegerile locale din 27 sept. 2020
din partidul politic U.D.M.R. In cadrul consiliului Local al orasului Valea lui
Mihai In urma hotarari privin organizarea comisiilor de specialitate, am obtinut
urmatoarele functii:,

PE PERIOAD ANULUI 2021.
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ing. Nagy Laszlo.21.02.2022

Cu respect:Val ea lui Mihai

In final imi exprim placerea de a face parte dintr-un grup de oameni care,
manifesta permanent 0 atitudine pro-activa,

In activitatea desfasurata de mine, am fost sprijinit de catre conducerea orasului,
si de catre angajatii primariei,

In principiu acestea sunt activitatii desfasurate de mine in calitate de consilier,
iar in perioada urmatoare sper sa reusesc sa fiu si mai mult in folosul
comunitatii.,

Intretin legatura cu populatia orasului, cu agriculturii cu ocazia foruri
organizate, prin discutii ocazionale, ori unde am fost intrebat de catre cetateni,
pe strada sau la locul de munca pentru a da inforrnatie utile si adevarate din viata
orasului.,

Am sustinut activitatea sportive si activitatea tinerilor din localitate.

Hotararile initiata de comisia noastra, au fost aprobata in principiu in marea
majoritatea consilierilor si asa se poate afirma ca Proiectelor de Hotarare au
trecut prin plenul Consiliul Local.
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