ROMANIA
IUDETUT COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

RAPORT
cu privire la activitatea desfiqurati

in calitate de consilier local la Consiliul local al
comunei Bixad, jude{ul Covasna in anul 2019

incepAnd cu data d.e 22 iunie 201.6, indeplinesc calitatea de consilier local in
cadrul Consiliului local al comunei Bixad, judelut Covasna.

in anul 2019

s-au desfdgurat un numHr de 14 gedinfe de consiliu local din care 10

gedinle ordinare gi 4 sedinfe extraordinare.

Am fost prezentd la toate Eedinfele ordinare gi gedinlele extraordinare.
in cadrul gedinfelor desfdsurate in anul 2079 s-au discutat un numdr de 81 de
proiecte si s-au adoptat 80 de hotdrAri. Ori de cAte ori am considerat necesar am luat
cuvAntul si mi-am exprimat opiniile motivate.

Sunt secretarul comisiei de specialitate socio- culturald, culte, invdldmAn!
sXnitate, familie si protecfia copilului.

Comisia de specialitate a desf5gurat in anul 2019 un numdr de 2 sedinte din care
am fost prezenti la ambele gedinfe.
+

Impreund cu ceilalli consilieri locali (membrii ai comisiei din care fac parte) am
dezbXtut gi analizat fiecare proiect de hotdrAre de consiliu aducAnd argumente de fiecare
datX pentru adoptarea acestora impreund cu ceilalfi consilieri locali, unde am urmdrit sd
existe o colaborare bund intre noi,

fiind congtient cd numai in modul

acesta de lucru

vom putea face ceva in plus pentru comund.
Realizez o comttnicare eficientd cu locuitorii comunei, cAt gi cu toti consilierii
locali si am lispuns afirmativ tuturor solicitdrilor si propunerilor venite din partea lor.

Am avut o colaborare foarte bund cu toti salariatii din cadrul primiriei, primind
sprijin din partea acestora cand a fost cazul in diferite domenii.

Cgnsilier local: Ajgel Agnes

ROMANIA
IUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

RAPORT
cu privire la activitatea desfigurati

in calitate de consilier local la Consiliul local al
comunei Bixad, judetul Covasna in anul 20L9

incepAnd cu data de 22 iunie 2016, indeplinesc calitatea de consilier local in
cadrul Consiliului locai al comunei Bixad, judefur Covasna.

ln anul 2079

s-au desfXgurat un

numir de 14 gedinfe de consiliu local din care

10

gedinfe ordinare gi 4 gedinfe extraordinare.

Am fost prezentd la 9 sedinfe ordinare si la 3 gedinfele extraordinare. Am
absentat la o gedinlH ordinard in luna februarie, respectiv la o gedinfd extraordinard in
Iuna noiembrie.

ln cadrul gedintelor desfdsurate in anul

2019 s-au discutat un numdr de 81 de
proiecte si s-au adoptat 80 de hotXrAri. Ori de cAte ori am considerat necesar am luat
cuvAntul si mi-am exprimat opiniile motivate.

Sunt pregedintele comisiei de specialitate socio- culturall, culte, invdtdmAnt,
sdndtate, familie si protecfia copilului.
Comisia de specialitate a desfdgurat in anul
am fost prezentd la ambele gedinfe.

201.9

un numdr de 2 gedinfe din care

lmpreund cu ceilalti consilieri locali (membrii ai comisiei din care fac parte) am
dezbdtut si analizat fiecare proiect de hotlrAre de consiliu aducAnd argumente de fiecare
datd pentru adoptarea acestora impreund cu ceilalli consilieri locali, unde am urmdrit sd
existe o colaborare bunX intre noi, fiind congtient cd numai in modul acesta de lucru
vom putea face ceva in plus pentru comunX.
Realizez o comunicare eficientd cu locuitorii comunei, cAt gi cu toti consilierii
locali gi am rispuns afirmativ tuturor solicitdrilor gi propunerilor venite din partea lor.
Am avut o colaborare foarte bund cu tofi salariatii din cadrul primdriei, primind
sprijin din partea acestora cand a fost cazul in diferite domenii.
Consilier local: Bo6r R6zilia

ROMANIA
IUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

RAPORT
cu privire la activitatea desfigurati

in calitate de consilier local la Consiliul local al
comunei Bixad, judeful Covasna in anul20].9

incepAnd cu data de 22 iunie 201.6, indeplinesc calitatea de consilier local in
cadrul consiliului local al comunei Bixad, judeful Covasna.
in anul 2079 s-au desfdsurat un numd r d,e T4sedinfe de consiliu local din care 10
gedinle ordinare gi 4 gedinfe extraordinare.

Am fost prezent la 8 gedinfe ordinare gi Ia 4 sedinfe extraordinare. Am absentat la
doud gedinfe ordinare in luna februarie si iulie.
ln cadrul gedinlelor desfdgurate in anul 2079 s-au discutat un numar de g1 de
proiecte si s-au adoptat 80 de hotirAri. Ori de cAte ori am consiclerat necesar am luat
cuvAntul si mi-am exprimat opiniile motivate.
Sunt membru al comisiei de specialitate socio- culturald, culte, invdfdmAnt,
s5nitate, familie si protecfia copilului.
Comisia de specialitate a desf5gurat in anul 2079 un numdr de 2 gedinte din care
am fost prezent la ambele gedinfe.

lmpreuni cu ceilalti consilieri locali (membrii ai comisiei din care fac parte) am
dezbdtut si analizat fiecare proiect de hotdrAre de consiliu aducAnd argumente de fiecare
dati pentru adoptarea acestora impreund cu ceilalfi consilieri locali, unde am urmirit si
existe o colaborare bund intre noi, fiind congtient
vom putea face ceva in plus pentru comund.

ci numai in modul acesta de lucru

Realizez o comunicare eficientd cu locuitorii comunei, cAt cu toli consilierii
9i
locali si am rdspuns afirmativ tuturor solicitXritor gi propunerilor venite din partea lor.

Am avut o colaborare foarte bund cu tofi salariatii din cadrul primdriei, primind
sprijin din partea acestora cand a fost cazul in diferite domenii.
Consilier local: $igel Szabolcs

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

RAPORT
cu privire la activitatea desfigurati in calitate de consilier local la Consiliul local al
comunei Bixad, jude{ul Covasna in anul20L9

incepAnd cu data d.e 22 iunie 201,6, indeplinesc calitatea de consilier local in
cadrul Consiliului locai al comunei Bixad, judeful Covasna.

in anul 2019

s-au desf5gurat un

numir de 14 sedinte de consiliu local din care 10

gedinfe ordinare gi 4 gedinfe extraordinare.

Am fost prezent la 8 gedinfe ordinare qi la 4 gedinle extraordinare. Am absentat la
doui gedinfe ordinare in luna ianuarie gi august.
in cadrul gedinfelor desfdsurate in anul 2079 s-au discutat un num6r de 81 de
proiecte si s-au adoptat B0 de hotdrAri. Ori de cAte ori am considerat necesar am luat
cuvAntul si mi-am exprimat opiniile motivate.

Sunt membru al comisiei de specialitate economico-financiard, agriculturd,
amenajarea teritoriului si ubanism.

Comisia de specialitate a desfdgurat in anul 2079 unnumir de 14 gedinfe din care
am fost prezent la 12 sedinfe.
+

Impreund cu ceilalli consilieri locali (membrii ai comisiei din care fac parte) am
dezbdtut si analizat fiecare proiect de hotdrAre de consiliu aducAnd argumente de fiecare
dati pentru.adoptarea acestora impreuni cu ceilalfi consilieri locali, unde am urmdrit sd
existe o colaborare bund intre noi, fiind congtient cd numai
vom putea face ceva in plus pentru comun5.

in modul

acesta de lucru

Realizez o comunicare eficientd cu locuitorii comunei, cAt gi cu tofi consilierii
locali si am rdspuns afirmativ tuturor solicitdrilor si propunerilor venite din partea lor.

Am avut o colaborare foarte bund cu toli salariatii din cadrul primdriei, primind
sprijin din partea acestora cand a fost cazul in diferite domenii.
Consilier local: B6cs Ervin

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL TOCAL AL COMUNEI BIXAD

RAPORT
cu privire la activitatea desfiqurati in calitate de consilier local la Consiliul local al
comunei Bixad, jude{ul Covasna in anul2019

tncepAnd cu data d,e 22 iunie 201.6, indeplinesc calitatea de consilier local in
cadrul Consiliului local al comunei Bixad, judeful Covasna.

ln anul 2019 s-au desfigurat un numir de L4 gedinfe de consiliu local din care 10
gedinfe ordinare qi 4 gedinfe extraordinare.

Am fost prezent la B sedinte ordinare si Ia 4 gedinle extraordinare. Am absentat Ia
doui gedinle ordinare in luna septembrie si noiembrie.
in cadrul geclinfelor desfdgurate in anul 2079 s-au discutat un numdr de 81 de
proiecte si s-au adoptat B0 de hotdrAri. Ori de cAte ori am consiclerat necesar am luat
cuvAntul qi mi-am exprimat opiniile motivate.

Sunt membru al comisiei de specialitate economico-financiari, agriculturd,
amenajarea teritoriului gi ubanism.
Comisia de specialitate a desfdgurat in anul 2019 un numdr de L4 gedinfe din care
am fost prezent la 12 gedinfe.
a

ImpreunH cu ceilalti consilieri locali (membrii ai comisiei din care fac parte) am
dezb5tut si analizat fiecare proiect de hotirAre de consiliu aducAnd argumente de fiecare

dati pentru adoptarea acestora impreuni cu ceilalti consilieri locali, unde am urmdrit sd
existe o colaborare bund intre noi, fiind congtient cd numai in modul acesta de lucru
vom putea face ceva in plus pentru comuni.
Realizez o comunicare eficientd cu locuitorii comunei, cAt gi cu toli consilierii
locali gi am rispuns afirmativ tuturor solicitdrilor si propunerilor venite din partea lor.
Am avut o colaborare foarte buni cu tofi salariafii din cadrul primdriei, primind
sprijin din partea acestora cand a fost cazul in diferite domenii.

Consilier local: Miiller jdnos

I(OMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

RAPORT
in calitate de consilier local la Consiliul local al
comunei Bixad, judeful Covasna in anul20].9

cu privire la activitatea desfigurati

incepAncl cu data d,e 22 iunie 2076, indeplinesc calitatea de consilier local in
cadrul Consiliului local al comunei Bixad, judelul Covasna.

ln anul 2019 s-au desfdgurat un numdr de 14 gedinle de consiliu local din care 10
gedinfe ordinare gi 4 gedinfe extraordinare.

Am fost prezent Ia toate gedinlele ordinare si extraordinare. in cadrul gedinfelor
desfigurate in anul 201.9 s-au discutat un numlr de 81 de proiecte si s-au adoptat 80 de
hotirAri. Ori de cAte ori am considerat necesar am luat cuvAntul si rni-am exprimat
opiniile motivate.
Sunt pregedintele comisiei de specialitate economico-financiard, agriculturd,
amenajarea teritoriului si ubanism.
Comisia de specialitate a desfdgurat in anul 2079 un numdr de 1,4 sedinte din care
am fost prezent la 12 sedinte.

?Impreund cu ceilalti consilieri locali (membrii ai comisiei din care fac parte) am
dezbitut si analizat fiecare proiect de hotdrAre de consiliu aducAnd argumente de fiecare

dati pentru adoptarea acestora impreund cu ceilalli consilieri locali, unde am urmdrit sd
existe o colaborare bunX intre noi, fiind congtient ci numai in modul acesta de lucru
vom putea face ceva in plus pentru comund.
Realizez o comunicare eficientd cu locuitorii comunei, cAt gi cu toli consilierii
locali si am rdspuns afirmativ tuturor solicitdrilor si propunerilor venite din partea 1or.
Am avut o colaborare foarte buni cu tofi salariafii din cadrul prim5riei, primind
sprijin din partea acestora cAnd a fost cazul in diferite domenii.

Consilier local: h{a}rot,l Istv6n

ROMANIA
IUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

RAPORT
cu privire la activitatea desfigurati in calitate de consilier local la Consiliul local al
comunei Bixad, judeful Covasna in anul20L9

IncepAnd cu data de 22 iunie 2076, indeplinesc calitatea de consilier local i1
cadrul Consiliului local al comunei Bixad, judelul Covasna.

in anul 2019 s-au desfdsurat un numir de L4 gedinfe de consiliu local din care

10

gedinfe ordinare gi 4 gedinte extraordinare.

Am fost prezent la 9 sedinfe ordinare si la 4 sedintele extraordinare. Am absentat
la o gedinld ordinard in luna octombrie.
in cadrul gedinfelor desfdsurate in anul 2019 s-au discutat un numdr de 81 de
proiecte si s-au adoptat 80 de hotirAri. Ori de cAte ori am considerat necesar am luat
cuvAntul si mi-am exprimat opiniile motivate.

Sunt membru al comisiei de specialitate economico-financiarX, agriculturd,
arnertaj area

teritoriului

gi

ubanism.

Comisia de specialitate a desfdsurat in anul
am fost prezent la 13 gedinte.

201"9

unnumdr de 14 gedinfe din care

+Impreund cu ceilalli consilieri locali (membrii ai comisiei

din care fac parte) am
dezbitut gi analizat fiecare proiect de hotdrAre de consiliu aducAnd argumente de fiecare
clatd pentru adoptarea acestora impreuni cu ceilalli consilieri locali, unde am urmirit si
existe o colaborare

buni intre noi, fiind congtient cd numai in modul

acesta de lucru
vom putea face ceva in plus pentru comund.
Realizez o comunicare eficientd cu locuitorii comunei, cAt gi cu toti consilierii
locali gi am rdspuns afirmativ tuturor solicitlrilor si propunerilor venite din partea Ior.
Am avut o colaborare foarte bund cr-r tofi salarialii din cadrul primXriei, primind
sprijin din partea acestora cand a fost cazul in diferite domenii.

Consilier local:

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

RAPORT
cu privire la activitatea desfigurati

in calitate de consilier local la Consiliul local al
comunei Bixad, judelul Covasna in anul20L9

incepAnd cu data de 22 iunie 201.6, indeplinesc calitatea de consilier local in
cadrul Consiliului local al comunei Bixad, judeful Covasna.
In anul 2019 s-au desfHgurat trn numdr de 14 gedinfe de consiliu local din care 10
gedinle ordinare gi 4 gedinle extraordinare.
Am fost prezent Ia 10 gedinfe ordinare qi la 3 sedinfe extraordinare. Am absentat
1a o gedinfd extraordinard in luna noiembrie.
fn cadrul seclinfelor desfXgurate in anul 201,9 s-au discutat un numdr de 81 de
proiecte si s-au adoptat 80 de hotdrAri. Ori de cAte ori am considerat necesar am luat
cuvAntul gi mi-am exprimat opiniile motivate.
Sunt pregedintele comisiei de specialitate juridice si de disciplin5, muncX si
protecfie socialf,, protecfia mediului si turism.
Comisia de specialitate a desfdgurat in anul 2019 o gedinfi la care am fost prezent.
+
ImpreunX cu ceilalfi consilieri locali (membrii ai comisiei din care fac parte) am
ciezbdtut si analizat fiecare proiect de hotXrAre de consiliu aducdnd argumente de fiecare

datd pentru adoptarea acestora impreuni cu ceilalti consilieri locali, unde am urmdrit sd
existe o colaborare bund intre noi, fiind congtient cd numai in modul acesta de lucru

vom putea face ceva in plus pentru comund.
Realizez o comunicare eficienti cu locuitorii comunei, cAt si cu tofi consilierii
locali gi arn rispuns afirmativ tuturor solicitlrilor gi propunerilor venite din partea 1or.

Am avut o colaborare foarte bund cu tofi salariatii din cadrul primdriei, primind
sprijin din partea acestora cdnd a fost cazul in diferite domenii.
Consilier local: Gyiingyds

i l6zsef

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

RAPORT
cu privire la activitatea desfisurati

in calitate de consilier local la Consiliul local al
comunei Bixad, judeful Covasna in anul 2019

incepAnd cu data d.e 22 iunie 201"6, indeplinesc calitatea de consilier local in
cadrul Consiliului local al comunei Bixad, judeful Covasna.

in anul 2019 s-au desfisurat un numdr de 14 gedinfe de consiliu local din care 10
;edinle ordinare gi 4 gedinfe extraordinare.
Am fost prezent la 10 gedinte ordinare gi la 3 gedinte extraordinare.
ln cadrul sedintelor desfXqurate in anul 2079 s-au discutat un numdr de 81 de
proiecte si s-au adoptat B0 de hotdrAri. Ori de cAte ori am considerat necesar am luat
cuvAntul si mi-am exprimat opiniile motivate.
Sunt secretarul cornisiei de specialitate juridice gi de disciplind, muncd si protecfie
sociald, protectia medir-rlui si turism.
Comisia de specialitate a desfdgurat in anul 2079 o gedinld la care am fost prezent.

Impreund cu ceilalti consilieri locali (membrii ai comisiei din care fac parte) am
dezbdtut si analizat fiecare proiect de hotdrAre de consiliu aducAnd argumente de fiecare
dati pentru adoptarea acestora impreund cu ceilalfi consilieri locali, unde am urmdrit sX

n

existe o colaborare

buni intre noi, fiind conqtient cd numai in modul acesta de lucru

vom putea face ceva in plus pentru comund.
Realizez o comunicare eficientd cu locuitorii comunei, cAt gi cu tofi consilierii
locali gi am rdspuns afirmativ tuturor solicitdrilor si propunerilor venite din partea lor.
Am avut o colaborare foarte buni cu toti salariafii din cadrul primXriei, primind
sprijin din partea acestora cand a fost cazul in diferite domenii.

ROM.A.NIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

RAPORT
cu privire la activitatea desfiqurati in calitate de consilier local la Consiliul local al
comunei Bixad, jude(ul Covasna in anul2019

+^
IncepAnd cu data de 22 iunie
,

2076, indeplinesc calitatea

de consilier local in

cadrul Consiliului local al comunei Bixad, judefut Covasna.
in anul 2019 s-au desfdsurat un numdr de- 14 sedinte de consiliu local din care 10
'- '
gedinfe ordinare gi 4 gedinfe extraordinare.
Am fost prezent la 9 sedinfe ordinare gi la 3 gedinfele extraordinare. Am absentat
la o gedinfi ordinari in luna august.

tn cadrul gedintelor desfdgurate in anul 2019 s-au discutat un numir de 81 de
proiecte si s-au adoptat 80 de hotlrdri. Ori de cAte ori am considerat necesar am luat
cuvAntul qi mi-am exprimat opiniile motivate.
Sunt membrul comisiei de specialitate juridice gi de disciplind, muncd si protecfie
sociali, proteclia mediului si turism.
Comisia de specialitate a desfdstrrat in anul 2079 o gedin!5 la care am fost prezent.

fmpreund cu ceilalti consilieri locali (membrii ai comisiei din care fac parte) am
dezbdtut si analizat fiecare proiect de hotdrAre de consiliu aducAnd argumente de fiecare
clatd pentru adoptarea acestora impreund cu ceilalfi consilieri locali, unde am urmdrit sd
existe o colaborare buni intre noi, fiind congtient cd numai in modul acesta de lucru
rrom putea face ceva in plus pentru comund.
Realizez o comunicare eficientd cu locuitorii comunei, cAt gi cu to{i consilierii
locali qi am rdspuns afirmativ tuturor solicitlrilor si propunerilor venite din partea lor.
Am avut o colaborare foarte bund cu tofi salariafii din cadrul primdriei, primind
sprijin din partea acestora cand a fost cazul in diferite domenii.
Consilier local:

u1-Andor

