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RAPORT ACTIVITATE PE PERIOADA IUNIE 2016-31 DECEMBRIE

2018

CONSILIER LOCAL EDVES LAURA

Prin acest raport de activitate, aduc la cunoștința activitatea mea de consilier local 

desfasurata in Consiliul Local Huedin in perioada iunie2016-31 decembrie 2018, in 

temeiul art.51 din Legea nr.215/2006 privind administrația publica locala.

Am depus jurământul de Consilier Local din partea Partidului National Liberal 

din Romania in ședința Consiliului Local al Orașului Huedin din iunie 2016, avand 

calitatea de membru in Comisia economica buget-finante contabilitate.

Am participat la un număr de 24 ședințe extraordinare si la un număr de 28 

ședințe ordinare Pentru avizarea proiectelor de hotarare, am studiat documentația pusa la 

dispoziție si am solicitat prezenta specialiștilor din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului pentru a primii informațiile necesare.le Consiliului Local Huedin.

Am participat la toate manifestările de tip omagial desfășurate in Orașul Huedin : 

depunere de coroane cu ocazia unor manifestări omagiale, Ziua Drapelului National, Ziua 

Naționala, Centenarul Marii Uniri, Ziua Eroilor, etc.

Am participat la intretinerea relațiilor de prietenie precum si a schimbului de 

experiența pe linii administrative cu localitățile infratite.

Am sesizat si am făcut demersuri pentru solutionarea problemelor ridicate de către 

cetățenii orașului Huedin, printre care:
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întreținerea si curățenia trotuarelor din orașul Huedin 

întreținerea si curățenia din parcurile pentru copii 

Introducerea gazului in orașul Huedin .

Repararea si modernizarea trotuarelor de pe strada Protopop Aurel 

Munteanu

Am făcut parte din delegațiile care au fost invitate de către orașele infratite cu orașul 

Huedin, din Ungaria

Am participat la primirea oficialităților din partea orașelor infratite, care au 

participat la programele desfășurate de către Primaria Huedin.

Pe durata intregii perioade in calitate de consilier local am susținut si reprezentat 

interesele cetățenilor orașului Huedin ,aspect pe care intenționez sa il fac pana la finele 

mandatului de consilier local.

Data

02.12.2019

Semnătură
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