RAPORT DE ACTIVITATE
privind activitatea desfăşurată în perioada
iulie - decembrie 2010.

Subsemnatul HUSZÁR ISTVÁN ERIC, consilier local al
municipiului Oradea, în temeiul art. 51, alin.(3),(4) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, respectiv
art. 44, alin.(1),(2) şi art. 50, alin.(1),(2),(3) din Legea nr. 393/2004,
actualizată, privind Statutul aleşilor locali, art.189 lit.k) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Oradea, prezint raportul de activitate pentru perioada
iulie - decembrie 2010.
În perioada 01 IULIE 2010 – 31 DECEMBRIE 2010
Consiliul Local al Municipiului Oradea s-a întrunit în 6 şedinţe
ordinare şi 6 şedinţe extraordinare în cadrul cărora au fost adoptate
un nr. de 432 Hotărâri ale Consiliului Local. Am participat la 4
şedinţe ordinare şi la 5 şedinţe extraordinare. Am fost absent motivat
la 2 şedinţe ordinare şi 1 şedinţă extraordinară.
În calitate de preşedinte a Comisiei Buget am condus şedinţele
acestei comisii în cadrul căreia au fost dezbatute un număr de 436
proiecte de hotărâri şi am semnat rapoartele pentru avizarea
favorabilă a unui număr de 350 proiecte de hotărâri.
În perioada iulie - decembrie 2010 ca preşedinte al
Comisiei Buget-Finanţe, am desfăşurat următoarele activităţi :
- am condus lucrările şedinţelor comisiei mai sus amintite,
analizand toate rapoartele de specialitate de pe ordinea de zi şi am
avizat sau am respins introducerea materialelor pentru plenul şedinţei
Consiliului Local;

- am efectuat deplasări pe teritoriul Oradiei, în special la
obiectivele care apăreau în proiectele de hotărari,
- la fiecare şedinţă a comisiei am avut observaţii şi
propuneri de modificare a proiectelor de hotărare, aşa cum reiese şi
din centralizatorul observaţiilor, care sunt anexate la materialele ce
au fost dezbătute în şedinţele ordinare sau extraordinare ale
Consiliului Local al municipiului Oradea.
În cadrul şedinţei extraordinara a Consiliului Local din
data de 21.12.2010., la Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Iluminat stradă nou
creată aferentă zonei străzii Islazului – zona Real, în localitatea
Oradea” am solicitat includerea în cel mai scurt timp şi a străzii
Uzinelor în lista cu obiectivele de investiţii „iluminat stradal”.
Pe lângă activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului
Local al municipiului Oradea, am organizat întâlniri cu cetătenii în
cadrul biroului de la sediul U.D.M.R., organizaţia RÂT, unde în fiecare
luni, între orele 16,00 – 17,00 am audienţă.
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