
Valea lui Mihai am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al
Orasului Valea lui Mihai in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic
Nr.l Valea lui Mihai.

In anul 2021 in fiecare luna am avut 0 sedinta de consiliu si cate 0 sedinta
la fiecare comisie la care fac parte. Astfel in total am participat la 12 sedinte
ordinare si la numeroase sedinte extraordinare si de indata al Consiliu local. De
asemenea am participat la 24 de sedinte de comisii de specialitate. Sedintele din
cauza pandemiei au fost 0 parte cu prezenta fizica si 0 parte cu participare
online.

Comisia Buget-finante, administrarea domeniului public si privat
analizeaza proiectele de hotarari in care se hotareste despre valori, despre
proiectele si lucrari care sunt in faza de studiu, proiect, in curs de desfasurare si
in care este yorba de domeniul public si privat al orasului Valea lui Mihai, etc.

Comisia Juridica pregateste liste de prioritati dupa analizarea cererilor

Activitatea mea ca consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului
Valea lui Mihai imi exercit conform prevederilor O.U.G. 57/2019, prin care se
stabileste functionarea autoritatilor publice.

Consilierii locali fac parte de cate 0 comisie, doua comisii de spcialitate eu
fiind prezent in doua comisii, adica:

-Comisia 1.- Comisia de Buget-finante, administrarea domeniului
public si privat

-Comisia IV.- Comisia Juridica, pentru administratie publica locala,
protectie sociala, sanatate si familie

Comisiile noastre analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local din
domeniile de activitate, intocmeste avize asupra proiectelor de hotarari ~iasupra
problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local spre aprobare sau
respmgere.

La sedinta ordinara din 29 decembrie 2020 al Consiliului Local al Orasului, , ,
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depuse de cetateni, cereri pentru locuinte sociale si pentru locuinte pentru tineri
tipANL.

Listele sunt elaborate dupa un punctaj predefinit si dupa 0 ancheta sociala
pentru fiecare cerere in parte.Locuintele sunt repartizate dupa ce Consiliul local
aproba Lista de prioritati.

Am analizat proiectele de hotarari privind prelungirea, respectiv rezilierea
contractelor de inchiriere a locuintelor tip ANL sau/si locuinte sociale.

Am acordat sprijin prin alocarea unei cantitati de lemne pentru incalzire
rezultate din toaletarea spatiilor verzi si a parcurilor sau in urma furtunilor
persoanelor nevoiase pentru sezonul rece.

In anul 2021 in orasul nostru s-au inceput diverse lucrari care sunt finantate
din proiecte exteme a orasului, proiecte care aduc beneficii si multumiri ale
locuitorii orasului, care fac ca orasul nostru sa fie mai traibil, mai comod, mai
nepoluant.

Am participat la evenimentele organizate de consiliu local al orasului Valea
lui Mihai.

Intretin relatii bune cu aparatele de specialitate ale primariei, cu Primarul,
cu colegii consilieri, cu locuitorii orasului si cu agentii economici din teritoriul
orasului.,

Molnar Iozsef
Rectangle

Molnar Iozsef
DECLARAȚIA SEMNATĂ ÎN ORIGINAL SE GĂSEȘTE LA SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI


	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf



