
PHuinn

RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2018

Subsemnatul, Comdneci Liviu Vasile, consilier local al municipiului Sfdntu

Gheorghe, reprezentant al Partidului National Liberal, prezint raportul meu de

activitate pe anul 2018.

in anul 2016 am fost ales consilier local pe listele Partidului Nafional Liberal la

prima legislaturi. '

Tn cursul anului 2O1B am participat la 32 de gedin[e ale consiliului local astfel:

o gedinfe ordinare 11 din 12

o gedin[e extraordinare 21 din 23

in cadrul Consiliului Local am fost ales in doua comisii de specialitate:

. Comisia pentru administrafie locald, juridicd, ordine publicd, drepturile
omului , legislatia muncii 9i disciplin5;

. Comisia pentru tineret si sport;

Ca vicepregedinte a comisiei juridice am participat la 17 din cele 1B gedinte, iar

ca membru in comisia de tineret gi sport am participatla 14 din cele 14 gedinle.

Fac parte din Consiliul de Administra[ie al Colegiului Nalional ,,Mihai Viteazul"

din Sfintu Gheorghe gi al Clubului Sportiv $colar SfAntu Gheorghe , unde am

participat la majoritatea gedin[elor care au avut loc anul trecut gi am suslinut cauzele

acestor institu[ii in fa[a Consiliului Local 9i a Primariei SfAntu Gheorghe.

in calitate de consilier local al Municipiului Sfdntu Gheorghe, am reprezentat
Consiliul Local la diferite evenimente organizate pe raza judetului Covasna gi am luat
parte la depuneri de coroane.

Am pregdtit, studiat gi documentat fiecare proiect de hotdr6re c.are s-a regdsit
pe ordinea de zi a fiecirei gedinfe de consiliu la care am participat 9i am incercat sd

tratez cu maximd responsabilitate fiecare atributie reglementatd legal in sarcina
Consiliului Local.

Am adus la cunogtinf5 cetdtenilor toate faptele 9i actele administrative ce

intereseazd comunitatea locald

Lunar, Tn ultima sdptdmAni a lunii, in ziua de ma(i, am organizat audienle cu

cetd[enii intre orele 17 - 19 la sediul Partidului Nafional Liberal din SfAntu Gheorghe,



strada 1 Decembrie 1918 numdrul 45. Am abordat cu seriozitate intfilnirile cu

cetifenii, astfel incdt problemele sesizate de acegtia sd igi giseasci solufionarea in
proiecte colective sau Tn susfinerile bugetare ale grupului politic care Tl conduc.
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