RAPORT DE ACTIVITATE
CONSILIER LOCAL NASTASE PAUL
perioada iunie 2016-prezent
Subsemnatul NASTASE PAUL, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local
al Municipiului Turda, în perioada mai sus menţionată,am îndeplinit următoarele
funcţii,desfășurând activitățile corespunzătoare:
-Președinte al Comisiei de specialitate nr. 4 al Consiliului Local Turda (Muncă și
protecție socială, protecția copilului, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, culte,
minorități);
-Membru al Comisiei de evaluare nr. 3 al Consiliului Local Turda (Urbanism și
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului, investiții);
-Membru în Consiliul de Administraţie la Scoala Gimnaziala "Teodor Murasanu" Turda;
-Membru în Consiliul de Administraţie la Scoala Gimnaziala "Andrei Saguna" Turda;
-Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Turda in AGA al SC Centrul Agro
Transilvania;
Am participat la toate sedintele Consiliului Local al Municipului Turda, atat ordinare cat
si extraordinare si de indata, conducand in calitate de presedinte de sedinta, sedintele de Consiliu
Local in intervalul septembrie-noiembrie 2018.
Am participat si m-am implicat activ in cadrul sedintelor comisiilor de specialitate unde
s-au analizat si identificat problemele prezentate de reprezentatinti diferitelor compartimente din
cadrul primariei. S-au acordat audiente pentru cetatenii cu probleme legate de specificul comisiei
(avizarea listei de prioritati a locuintelor ANL, sociale si fond locativ, altele decat cele sociale,
ajutoare de urgenta conform prevederilor legale).
Am participat in cadrul AGA al SC Centrul Agro Transilvania, unde am votat conform
imputernicirilor acordate de catre Consiliul Local al Municipiului Turda.
Am participat la sedintele de CA din cadrul scolilor gimnaziale “Teodor Murasanu” si
“Andrei Saguna”, unde m-am implicat activ in rezolvarea problemelor prezentate de conducerea
scolii in vederea imbunatatirii permanente a conditiilor din scoala si implicit a actului didactic.
Activitatea pe care am desfasurat-o in calitate de reprezentat al comunitatii locale s-a
ghidat dupa juramantul depus la inceperea mandatului, in iunie 2016, de a respecta legile si
Constitutia tarii, de a face cu buna credinta tot ceea ce imi sta in puterea si priceperea mea pentru
binele locuitorilor Municipiului Turda.
Cu respect,
Consilier Local
Nastase Paul

Data:
12.04.2019

