
Comisia m.2 s-a intrunit in sedintele ordinare, lunar, a lucrat valabil in prezenta
majoritatii membrilor ei si au luat hotarari cu votu1 majoritatii membril or. Pe ordinea

--- a facut prezenta membrilor comisiei 1a sedinte, a efectuat numararea voturilor
exprimate in cadrul sedintelor, a verificat corectitudinea consemnarii
rezultarului in procesul verbal toto data cornunicand rezultatul cu presedintele;
a asigurat redactarea actelor, procese verbale, rapoarte, avize;

a gestionat documentele elaborate si ernise de comisie.

Secretarul comisiei:

a convocat si a condua sedintele comisiei si a avut acces la lucrarile celorlalte
cormsu;
a asigurat reprezenterea acesteia in raporturile sale cu Primarul, Cll Consiliul
Local si celelalte comisii;
a asigurat exprimarea libera a punctelor de vedere ale fiecarul membru a1
comisiei, astfel activitatea operativa a comisiei a pennis pregatirea S1

desfasurarea sedintelor Consiliului Local in conditii optime;
a semnat procesele verbale ale sedintelor comisiei;
in sedintele Consiliului Local a sustinut avizele formulate de comisie.

Presedintele comisiei:

Presedinte
Secretar
Membm
Membru
Membru

1. dl. KRIZSAN CSABA GEZA
2. dl. NAGY LASZLO
3. dl. KARSAI JOZSEF ATTILA
4. dl. PAP SANDOR GYORGY
5. dl. POPA FLORIN VIOREL

Din comisie fac parte urmatorii consilieri:

Comisia nr. 2 pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si
turism functioneaza in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind
Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului
cadru de organiz.are si functionare a consiliilor locale, modificata si aprobata .

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021

COMISIA NR.2
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PRESEDINTE

Un lucru primordial in randul mambrilor conusiei a fost popularizarea
hotararilor votate de Consiliul Local al orasului Valea lui Mihai.

Membrii comisiei au partcipat la sedintele Consiliilor de Administratie la
unitatile de invatamant preuniversitar la care sunt numiti respective la sedintele
celorlalte cornisii din care fac parte.

La sedintele comisiei au participat si invitatii, reprezentantiai unitatilor
subordinate Consiliului Local si ai aparatului de specialitate din cadrul primariei
precum si persoanele interesate in scopul gasirii celor mai bune solutii eu privire la
problemele aflate in dezbatere.

Lucrarile Comisiei m.2 sunt consemnate in proeesul verbal al fiecarei sedinte
prin grija secretarului comisiei. Rapoartele cuprind propuneri motivate privind
admiterea sau respingcrca proiectelor de hotarari sau a actelor discutate.

Comisia de specialitate a urmarit punerea in aplicare a hotararilor Consiliului
Local, care intra in domeniullor de specialitate.

de zi a comisiei au fost incluse de propunerea presedintelui sau membrilor comisiei si
alte proiecte de hotarare inscrise pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului
Local din luna respeetiva.
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