
RAPORT DE ACTIVITATE
CONSILIER LOCAL  NICOLAE ROŞ
perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019

Subsemnatul  ROŞ  NICOLAE,  în  calitate  de  consilier  local  în  cadrul  Consiliului  Local  al

Municipiului  Turda,  în  perioada  mai  sus  menţionată,  am  îndeplinit  următoarele  funcţii,  desfășurând

activitățile corespunzătoare:

- Lider de grup PSD – PRM din cadrul Consiliului Local Turda;

- Președinte al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Turda;

-  Președinte  al  Comisiei  de specialitate  nr. 2 al  Consiliului  Local  Turda care are ca obiect  de

activitate juridic, administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri,

relaţii cu publicul, ordine publică şi apărare;

-  Președinte  al  Comisiei  de evaluare  și  selecție  a  propunerilor  de  proiect  în  vederea  atribuirii

contractelor de finanțare nerambursabile, în condițiile Legii nr. 350/2005;

- Membru al Comisiei de licitații pentru vânzarea de terenuri și spații aparținând domeniului privat

al Consiliului Local Turda, concesionarea și închirierea de terenuri și spații aparținând domeniului public

și privat al Consiliului Local Turda;

- Membru titular al Comisiei de contestații pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a statului

sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se

desfășoară activități conexe actului medical;

- Membru în Consiliul de Administraţie la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Turda;

-  Membru în Comisia  de evaluare şi  asigurare a calităţii  educaţionale  la  Colegiul  "Dr.I.Raţiu"

Turda;

- Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Turda (iunie-august 2019).



M-am  implicat  activ  la  şedinţele  în  plenul  Consiliului  local  și  la  ședințele  comisiilor  de

specialitate, astfel că în activitatea mea legislativă din anul 2019, am desfășurat următoarele activități:

- iniţierea unui număr de 48 de proiecte de hotărâre care au devenit hotărâri de consiliu local; 

- formularea unui număr de 24 amendamente la proiectele de hotărâre propuse spre dezbatere și

adoptare în cadrul şedinţelor de consiliu local; 

- participarea la un număr de 43 şedinţe de plen al consiliului local cu caracter constitutiv, ordinar,

extraordinar sau de îndată;

- participarea la număr de 32 ședințe ale comisiilor de specialitate; 

- organizarea a unui număr de 17 de audienţe cu cetățenii;

- organizarea a unui număr de 4 întâlniri cu cetăţenii; 

- formularea unui număr de 12 interpelări adresate executivului;

- adresarea unui număr de 5 întrebări executivului;

- îndreptarea unui număr de 3 petiții executivului;

- participarea  la  diverse  evenimente  cultural  artistice,  sportive  şi  vizite  ale  unor  oficialităţi  şi

parteneri ai municipiului. 

Menționez faptul că, în conformitate cu legislația incidentă în vigoare, activitatea principală a unui

consilier local prin care se măsoară eficiența acestuia în forul deliberativ, în speță consiliul local, este

reprezentată  de  numărul  de  proiecte  de  hotărâre  inițiate  și  elaborate  și  care  în  urma  dezbaterii  și

deliberării, prin adoptare, au devenit hotărâri de consiliu local. Raportându-mă la acest tip de indicator

calitativ și cantitativ, precizez că sunt la al 3-lea mandat încredințat de cetățeni și în cei aproape  12 ani de

activitate  am inițiat  și  elaborat  un  număr  de  289 de  proiecte  de  hotărâre  care  în  urma  dezbaterii  și

deliberării, prin adoptare, au devenit hotărâri de consiliu local.

Data, Semnătura,

06.01.2020


