
RAPORT DE ACTIVITATE PEN

Consilier loca!- FALUVEGI LEHEL G

Subsemnatul Faluvegi Lehel Gergely,

Consiliului Local al Comunei F6nt6nele, jud.

urma alegerilor locale din septembrie 2020 din

Partidului Popular Maghiar din Transilvania (P

prevederile art. 225 alin (2) din Ordonan{a

privind Codul administrativ, vi prezint raportu

2021.

Subsemnatul in

calitate de membru

Tnvdtimint, sdnitate,

Activitatea

prevederile

calitate de consilier local i

al Comisiei pentru activiti

familie, munc5, si protectie

desfisurati pe parcursul a

-OUG. 5712019 privind Codul administ

-Regulamentul de organizare si functi

FintOnele

in calitate de consilier local am partici

consiliu local si la toate sedintele comisii

exprimarea votului personal, al punctului de

considerat necesar asupra problemelor

Toate hotir6rile adoptate de consiliul local a

sedintei comisiei de specialitate la care am pa

U ANUL 2021

GELY

consilier local in cadrul

ureg, investit in funclie in

partea formatiunii politice

T), in conformitate cu

de Urgentd nr. 5712019

de activitate pentru anul

i desfdsor activitatea in

social culturale, culte,

, proteclie copii.

2021 a avut la bazd

V;

nare a Consiliului Local

t la toate gedinlele de

de specialitate, prin

ere ori de cAte ori am

dezbaterii in sedinti.

fost analizate in cadrul

ipat.



in anul 2021 in cadrul Consiliului Local

numir de 17 sedinte de consiliu local, din

sedinte extraordinare si au fost adoptate in

Hotdr0ri de consiliul local.

Obiectivele urmirite in activitatea desfd

ldentificarea problemelor de pe raza

discutii cu cetdlenii si consilierii, respectiv prin

specialitate al primarului comunei FOnt6nele.

impreund cu colegii mei de comisie am

domeniul de activitate specificd Comisiei pentr

culte, invdtimAnt, sdnitate, familie, muncd, gi

copii .

Am fost aldturi de cetdteni, le-am

au, le am dezbitut, apoi le-am prezentat in s
propus solutii pentru rezolvarea problemelor.

unor verificiri si analize in domeniul de

participat sr la anchete sociale, receptie de lucr

Am participat la toate evenimentele

consiliul local.

Consilier local,

Faluvegi Lehel ergely

F6nt6nele au avut loc

re 12 gedin{e ordinare,

otal un numdr de 72

un

5

de

ratd au fost:

comunei Fintinele prin

laborare cu aparatul de

efectuat studii, analize in

activitdti social culturale,

eclie socialS, protectie

t problemele pe care le

dintele de consiliu, si am

participat la efectuarea

ivitate al Comisiei, ?ffi

anizate si suslinute de

la. 24.08.2022


