
CU RESPECT:
CSENGERI~-ANTAL

Particip la organizarea multor manifestari cultural-sportive desfasurate pe
teritoriul orasului.

Intretin si voi intretine Iegatura cu populatia orasului prin intalniri de serviciu,
discutii ocazionale si audiente programate, prin vizite la domiciliu - in cazul unor
probleme speciale. De fiecare data am participat la intalniri organizate cu cetatcnii -
"Forum cu locuitorii"- orasului.,

In perioada urmatoare voi continua sa actionez in folosul cornunitatii ~i al
populatiei orasului, cu speranta ca voi avea si mai multe sanse de realizare in acest sens.

Particip activ la sedintele ordinare si cele extraordinare ale comisiei inragistrand 0
prezenta de peste 90%. Absentele mele de la aceste sedinte au fost intotdeauna motivate.

Din luna august 2021 sunt secretarul comisiei. In calitate de secretar, pregatesc
sedintele, intocmesc procesul verbal de sedinte, fac prezenta si completez dosarul
comisiei. Documentele redactate si inaintate de comisia de specialitate din care fac parte
au fost acceptate si in totdeauna aprobate in plenul Consiliului Local.

In cadrul comisiei am discutat si am solutionat probleme privind intocmirea listelor
de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si ANL, pregatirea hotararilor de
inchiriere, prelungire, respectiv rezilierea contractelor lucuintelor sociale si ANL,
delegarea unor reprezentanti ai Consiliului Local in conducerile institutiilor si
organizatiilor de pe raza orasului, si am solutionat cereri ale institutiilor, ONG-lor si
persoanelor fizice. In calitate de membru al acestei comisii m -am pregatit sistematic si
in totdeauna m-am straduit, ca prin hotararile votate de mine precum si cu toate
posibilitatile mele sa reprezint interesele comunitatii si ale orasului.

Sunt membru in Consiliul de administratie al: Liceului Tehnologic nr 1 din Valea lui
Mihai si in Clubului Sportiv "Unirea" din Valea lui Mihai.

Particip la sedintele acestor consilii si rna straduiesc sa-mi indeplinesc mandatul cu
buna credinta si cu daruire,, ,

Subsemnatul Csengeri Csongor - Antal, sunt profesor de educatie fizica la Scoala
Gimnaziala "Zelk Zoltan" din Valea lui Mihai, ~i in urma alegerilor din 27.09.2020 sunt
membru in Consiliul Local al orasului Valea lui Mihai.

In anul 2021 am participat la majoritatea sedintelor extraordinare ale Consiliului
Local. Am absentat motivat de la doua sedinte,

In calitate de consilier local sunt membru in Comisia nr. 4 - Comisia
Juridica, protectie sociala, sanatate ~i familie
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