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RAPORT DE ACTIVITATE

PE ANUL 2016

Subsemnatul, Comdneci Liviu Vasile, consilier local al municipiului Sfdntu
Gheorghe, reprezentant al Partidului Na[ional Liberal, prezint raportul meu de
activitate pe anul 2016.

in anul 2016 am fost ales consilier local pe listele Partidului Na[ional Liberal la
prima legislaturd.

in cursul anului 2016 am participat la 15 gedinfe ale consiliului local astfel:

o gedinle ordinare 6 din 7
o gedinfe extraordinare 9 din 12

in cadrul Consiliului Local am fost ales in doua comisii de specialitate:

. Comisia pentru administrafie localS, juridicd, ordine publicd, drepturile
omului , legisla[ia muncii 9i disciplind;

o Comisia pentru tineret si sport;

Ca vicepregedinte a comisieijuridice am participat la 10 din cele 11 gedinte, iar
ca membru in comisia de tineret 9i sport am participat la 8 din cele 9 gedin[e.

Fac parte din Consiliul de Administrafie al Liceului Tehnologic "Constantin
BrAncugi" gi al Clubului Sportiv Scolar SfAntu Gheorghe , unde am participat la
majoritatea gedin[elor care au avut loc anul trecut 9i am susfinut cauzele acestor
institulii in fata Consiliului Local gi a Primariei Sfdntu Gheorghe.

in calitate de consilier local al Municipiului Sfdntu Gheorghe, am reprezentat
Consiliul Local la diferite evenimente organizate pe raza jude[ului Covasna gi am luat
parte la depuneri de coroane.

Am pregdtit, studiat 9i documentat fiecare proiect de hotirdre.care s-a regdsit
pe ordinea de zi a fiecdrei gedin[e de consiliu la care am participat gi am incercat sd
tratez cu maximd responsabilitate fiecare atribufie reglementatd legal in sarcina
Consiliului Local.

Am adus la cunogtin[d cetd[enilor toate faptele gi actele administrative ce
intereseazi comunitatea localS

Lunar, in ultima siptdmdnd a lunii, inziua de mar[i, am orgtdnizdtaudienle cu
ceti[enii Tntre orele 17 - 19 la sediul Partidului Nafional Liberal din Sfdntu Gheorghe,



strada 1 Decembrie 1918 numdrul 45. Am abordat cu seriozitate intfilnirile cu

cetifenii, astfe! incit problemele sesizate de acegtia sd Tgi gdseasci solufionarea in
proiecte colective sau ln sustinerile bugetare ale grupului politic care Tl reprezint.

Sf6ntu Gheorghe
14.05.2017

Consilier Local
Comdneci fiviu Vasile
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