RAPORT DE ACTIVITATE

Pentru anul 2021

CONSILIER LOCAL

- KOVACS ADAM ATT]LA

Subsemnatul, Kovacs Adam Attila, consilier local al comunei Lugagu
de Jos, investit in funclie in urma alegerilor locale din septembrie 2020,

din partea formaliunii politice Uniunea Democrati MaghiarS
Romdnia (u.D.M.R), in temeiul prevederilor art.114 din
prezint raportul de activitate pentru anulZ.AZL,
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Am fost validat prin hotirire jr-rdecStoareasci gi am depus
jurimintul la data de 26.10.2020, din acel moment din toate putinla
mea sunt in slujba cetSfeanului, sd le ascult toate problemele de zi cu zi
si la care pot si le fiu de ajutor.

Activititi in anul 2O2I:

-

ales, pregedinte de gedinli in cadrul
gedinlelor desfigurate in Consiliul Local al comunei Lugagu de
Jos, pe care am indeplint cu succes, respectand regulamentul de

in primele 3 luni am fost

organizare gi funclionare a Consiliului

-

LocaN.

Am partlcipat la toate sedinlele ordinare gi extraordinare ale
Consiliului Local prin exprimarea votului personal, al punctului
de vedere ori de Cate ori am considerAt necesar, asupra
problemelor supuse dezbaterli in ;edinf5.
La analiza gi la votul acordat pentru hotararile de proiect, am
avut in vedere trei .lucruri: sprijinirea cet6lenilor, asigurarea a
buna funclionare UnitStii Administrative Teritoriali si a
UnitSlilor din subordine, si dezoltarea comunei.

-

Fiind voluntar in cadrul S.V.S:U. Lugagu de Jos, am participat la
misiuni de stingere a incendiilor de vegetafie gi la indepirtarea
apei din gospodirii, cauzate de inundafii. r

-

am sprijinit 5i am luat parte la toate acliunile gi activitdlile

-

specifice organizate de instituliile de cult, invdldm6nt gi sport.
Am ascultat gi in unele cazuri am sprijinit iniliativele colegilor

consilieri, pe care considerat benefic pentru dezvoltarea
comunititi si al comunei,

Consider

ci

pe durata intregului an zOZt mi-am indeplinit cu cinste

Si responsabilitate toate obligatiile pi atribufiile specifice funcjiei
calit5lii de consilier local, obiectiv pe care il voi urmiri gi in anul 2A27.
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Conslilier Local
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