
RAPORT DE ACTIVI

pentru anul 202

Subsemnatul Takacs Kalman, cons
cadrul Consiliului Local al Comunei Fdntdn
functie in urma alegerilor din septembrie
politice UDMR, in conformitate cu preved
Ordonanta de Urgentd nr. 5712019 privind C
raportul de activitate pentru anul 2021.

Subsemnatul in calitate de consilier
in calitate de membru al Comisiei pentru agric
financiare, amenajarea teritoriului si urbanism.

in anul 2021 in cadrul Consiliului Loca
numir de 17 sedinte de consiliu local, din
sedinte extraordinare si au fost adoptate in
Hotirari de consiliul local.

in calitate de consilier local am parti
consiliu local si la toate sedintele comi
exprimarea votului personal, al punctului de
considerat necesar asupra problemelor s
Toate hotirdrile adoptate au fost analizate in
specialitate la care am participat.

impreuni cu colegii mei de comisie a

domeniul de activitate specifici Comisiei
econom ico-fi nancia re, amenajarea teritoriu I u i

in cursul anului 2021 am participat la
raza comunei F0nt6nele in scopul inbundt6
local si societatea civilS.

in calitate de consilier local si viceprima
vederea accesdrii de fonduri europene si na
infrastructurii comunale, a invi(smAntului si cu
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rile art. 225 alin (2) din
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I imi desfdsor activitatea
Iturd, activititi economico-

F6ntdnele au avut loc un

re 12 sedinle ordinare, 5
total un numir de 72 de

la toate sedintele de
de specialitate, prin

ori de c6te ori am
se dezbaterii in sedintd.

drul sedintei comisiei de

efectuat studii, analize in
ntru agriculturS, activititi
urbanism.
uniri cetSlenesti de pe
relatiei dintre consiliul

am afectuat demersuri in
nale pentru dezvoltarea
rii.



impreund cu consilierii locali am
FOntinele si am sprijinit producitorii agricoli I

zilei strugurilor din localitatea Cdlimdnesti.
in permanen(d sunt receptiv la p

UAT F6nt6nele iar in calitate de viceprimar
conduce la prosperitatea locuitorilor.

in cursul anului 2021 am desfr

amenajarea teritoriului si urbanism participOn
lucririlor de constructii. in calitate de consi
sprijinit in cadrul legal toti producitorii de b
asigurdrii cadrului legal pentru funclionarea
acestora.

Avdnd in vedere faptul ci la n

demarate mai multe proiecte am acordat o d
derulSrii acestora conform proiectelor de exec

in concluzie am participat la toate
sus{inute de consiliul local sau socretatea civil
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nizat Zllele comunei
in vederea organizdrii

ele locuitorilor de pe raza
sprijin orice initiativd care

urat activitdti legate de
la receplii privind executia

local si vlceprimar am
nuri si servicii in vederea

bune conditii a activitdtii

lul UAT FAntinele sunt
osebitd atentie in vederea
ie intocmite si aprobate.

nimentele organizate si

unde am fost invitat.

silier local/viceprimar,
Takacs Kalman


