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RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2

Consilier local _Dongolo Csaba

Conform prevederilor art. 51, alin. 3 din Legea nr.215/2001, a administrației 
publice locale, republicată, modificată și completată, fiecare consilier local are obligația 
de a depune raportul de activitate privind activitatea anului precedent.

Urmare acestui fapt depun următorul raport:
Detin funcția de consilier local din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din 

Romania.
Fiind ales președinte de comisie / in Comisia de Administrație Publica Juridica si 
Drepturile Omului_ am participat permanent la ședințele organizate pe comisii de 
activitate, acordând aviz favorabil sau nefavorabil proiectelor de hotărâre care au fost 
inițiate, aducandu-mi aportul de fiecare data pentru bunul mers al activitatilor si 
dezbaterea proiectelor de hotarare. In anul 2018 am participat la 43 ședințe ordinare si 
23 ședințe extraordinare.

Am participat la dezbaterea tuturor proiectelor de hotarare la ședințele de consiliu 
in plen si la adoptarea lor impreuna cu alti consilieri, exprimandu-mi punctul de vedere 
de cate ori am considerat ca este necesar, avand o colaborare foarte buna cu colegii.

In cadrul punctului Diverse al ordinei de zi al unor ședințe, am supus atenției o 
serie de probleme ridicate de cetateni, unele preluate si rezolvate de compartimentele de 
specialitate al Primăriei.

Am participat la manifestările si serbările organizate de Consiliul Local; Ziua 
Eroilor, Zilele orașului, Festivalul portului popular din zona Călății, Ziua Pensionarilor, 
Ziua Națională a României, etc.

In cadrul audientelor si discuțiilor cu cetățenii am punctat problemele amintite, 
ajutand la rezolvarea lor si ridicând problemele locuitorilor la ședințele de 
consiliu.Deseori am fost contactat telefonic sau personal, situații in care am răspuns 
eficient in raport cu solicitările si sesizările primite.

Am participat in delegația Consiliului Local in localitățile infratite cu Huedinul: 
Enying, Leanyfalu, Derecske, Tepe.

O colaborare foarte buna am avut cu angajatii Primăriei Orașului Huedin.
In calitate de ales local am depus in termen si in conformitate cu prevederile 

legale, declarația de interese si avere.

Huedin, 03.12.2019 Semnătură


