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Subsemnatul Bocian Vasile Doru în calitate de consilier la Consiliul Local Supur, ales
la alegerile locale din iunie 2016 şi 2020 pe lista Partidului Naţional Liberal în cadrul
Consiliului Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat următoarele activităţi mai
importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul 2021,
în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe, dintre
care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare.

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 24 luări de cuvânt de mai multe ori şi
am făcut multiple propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales
presedinte al comisiei pentru activităţi economico-financiare, urbanism şi amenajarea
teritoriului.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 38 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 38 proiecte. Am dat un număr de 38 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri cu cetăţenii comunei noastre. Am urmărit de
asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se realizează asfaltarea şi
amenajarea podeţelor şi iluminatul public, curăţenia comunei, am sesizat pe dl.primar şi
consiliul local Supur cu disfuncţionalitatea unor probleme din comună ridicate de către
cetăţeni.

Am urmărit lucrările care s-au derulat în cadrul proiectului Canalizare şi staţie
epurare în localitatea Supuru de Jos şi iluminat public Giorocuta, modernizare drumuri
comuna Supur, alimentare cu apă Racova şi Giorocuta.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice problemă
legată de cetăţenii comunei noastre cum ar fi:

Terminarea lucrarilor demarate de mult timp a retelei de canalizare
Lucrari de reparatii ale drumurilor comunale
Dotarea primariei cu utilaje si accesorii
Sesizari ale cetatenilor legate de drumuri si terenuri agricole
Curatenie in comuna
Incercarea accesarii de fonduri europene nerambursabile

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii proiectelor
de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan aspecte care ar
fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a administraţiei locale.

DATA SEM~Ă~U~

02.03.2022 \}1~ 



RAPORT DE ACTIVITATE

PE ANUL 2021

Subsemnatul Boitar Cristian în calitate de consilier la Consiliul Local Supur, ales la
alegerile locale din iunie 2016 si septembrie 2020 pe lista Partidului Naţional Liberal
în cadrul Consiliului Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat următoarele
activităţi mai importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul
2021, în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe,
dintre care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare.

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 16 luări de cuvânt de mai multe ori
şi am făcut 12 propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales
presedinte al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 28 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 32 proiecte. Am dat un număr de 32 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri cu cetăţenii comunei noastre. Am urmărit de
asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se realizează asfaltarea şi
amenajarea podeţelor şi iluminatul public din localitatea Supuru de Jos. Am sesizat pe
dl.primar şi consiliul local Supur cu disfuncţionalitatea unor probleme din comună ridicate
de către cetăţeni. ,_

Am participat pe parcursul anului 2021 la mai multe intalniri cu elevii, tinerii,
intreprinzatorii din comuna noastra.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice
problemă legată de cetăţenii comunei noastre cum ar fi: drumul dintre Supuru de Jos si
Hurezu Mare, alimentare cu apa Giorocuta, drum Giorocuta.

In cadrul acestor intalniri s-a discutat despre utilitatea unei Sali de sport in
comuna noastra, despre idei si oportunitati de a petrece timpul liber a tineretului din
comuna, despre locurile de munca si oportunitati de a accesa fonduri.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.
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Subsemnatul Ciocoi Daniel Ioan în calitate de consilier la Consiliul Local Supur, ales
la alegerile locale din septembrie 2020 pe lista Partidului Naţional Liberal în cadrul
Consiliului Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat următoarele activităţi mai
importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul 2021,
în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe, dintre
care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare. '

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 12 luări de cuvânt de mai multe ori
şi am făcut multiple propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales membru
al comisiei pentru activităţi economico-financiare, urbanism şi amenajarea teritoriului.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 26 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 28 proiecte. Am dat un număr de 28 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri cu cetăţenii comunei noastre. Am urmărit de
asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se realizează investitiile din
comuna, procurarea de piatra, am sesizat pe dl.primar şi consiliul local Supur cu
disfuncţionalitatea unor probleme din comună ridicate de către cetăţeni.

Am urmărit lucrările care s-au derulat în cadrul proiectului Canalizare şi staţie
epurare în localitatea Supuru de Jos, modernizare drumuri comuna Supur.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice problemă
legată de cetăţenii comunei noastre cum ar fi nevoia de curatare a santurilor de
drenaj, de pietruire a unor portiuni de drum ramase neastfaltate, reglarea situatiilor
terenurilor agricole.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii proiectelor
de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan aspecte care ar
fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a administraţiei locale.
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Subsemnatul Ciuca Fabian Ciprian în calitate de consilier la Consiliul Local Supur,
ales la alegerile locale din septembrie 2020 pe lista Partidului Naţional Liberal în
cadrul Consiliului Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat următoarele
activităţi mai importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul
2021, în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe,
dintre care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare. '

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 14 luări de cuvânt de mai multe ori
şi am făcut multiple propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales membru
al comisiei pentru agricultură, protectia mediului şi turism, juridică şi de disciplină.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 15 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 18 proiecte. Am dat un număr de 18 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri cu cetăţenii comunei noastre. Am urmărit de
asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se realizează asfaltarea şi
amenajarea podeţelor şi iluminatul public din localitatea Giorocuta. Am sesizat pe
dl.primar şi consiliul local Supur cu disfuncţionalitatea unor probleme din comună ridicate
de către cetăţeni.

4. Am participat la lucrarile de sapare de santuri pe strazile secundare din localitatea
Giorocuta, precum si lucrari de curatare a santurilor existente.

Am urmărit lucrările care s-au derulat în cadrul proiectului Canalizare şi staţie
epurare în localitatea Supuru de Jos şi iluminat public Giorocuta, modernizare drumuri
comuna Supur, alimentare cu apă Racova şi Giorocuta.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice
problemă legată de cetăţenii comunei noastre cum ar fi: drumul dintre Supuru de Jos si
Hurezu Mare, alimentare cu apa Giorocuta, drum Giorocuta.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii
proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan
aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a
administraţiei locale.
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Subsemnata Czigler Maria în calitate de consilier la Consiliul Local Supur, ales la
alegerile locale din iunie 2016 şi 2020 pe lista Partidului Social Democrat în cadrul
Consiliului Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat următoarele activităţi mai
importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul
2021, în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe,
dintre care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare.

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 8 luări de cuvânt de mai multe ori şi
am făcut 6 propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. În cadrul comisiei, am participat la un număr de 35 şedinţe, în cadrul cărora am
studiat şi am avizat un număr de 35 proiecte. Am dat un număr de 35 avize proiectelor
de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri cu cetăţenii comunei noastre. Am urmărit de
asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se realizează asfaltarea şi
amenajarea podeţelor şi iluminatul public din localitatea Supuru de Jos, am sesizat pe
dl.primar şi consiliul local Supur cu disfuncţionalitatea unor probleme din comună ridicate
de către cetăţeni.

Am urmărit lucrările care s-au derulat în cadrul proiectului Canalizare şi staţie
epurare în localitatea Supuru de Jos, modernizare drumuri comuna Supur, alimentare cu
apă Racova şi Giorocuta.

Am ridicat în şedinţele ere consiliu local sau am sesizat domnului primar orice
problemă legată de cetăţenii comunei noastre cum ar fi: drumul dintre Supuru de Jos şi
Hurezu Mare, amplasare bancomat, curatenie Supuru de Jos, amplasarea unei
arteziene in centrul localitatii si la cimitirul din localitatea Supuru de Jos.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii
proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan
aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a
administraţiei locale.
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Subsemnatul Farcau Daniel Petru în calitate de consilier la Consiliul Local Supur,
ales la alegerile locale din septembrie 2020 pe lista Partidului Social Democrat în
cadrul Consiliului Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat următoarele
activităţi mai importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul
2021, în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe,
dintre care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare.

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 15 luări de cuvânt de mai multe ori
şi am făcut 11 propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales membru
al comisiei pentru agricultură, protectia mediului şi turism, juridică şi de disciplină.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 24 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 24 proiecte. Am dat un număr de 24 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri cu cetăţenii comunei noastre. Am urmărit de
asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se realizează asfaltarea şi
amenajarea podeţelor şi iluminatul public din localitatea Giorocuta, am sesizat pe
dl.primar şi consiliul local Supur cu disfuncţionalitatea unor probleme din comună ridicate
de către cetăţeni.

Am urmărit lucrările care s-au derulat în cadrul proiectului astfaltare drumuri comuna
Supur, alimentare cu apă Giorocuta.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice
problemă legată de cetăţenii comunei noastre cum ar fi: drumul dintre Supuru de Jos şi
Hurezu Mare, drum Giorocuta.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii
proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan
aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a
administraţiei locale.
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Subsemnatul Lupan Lucian în calitate de consilier la Consiliul Local Supur, ales la
alegerile locale din 2020 pe lista Partidului Naţional Liberal în cadrul Consiliului
Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat următoarele activităţi mai
importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul
2021, în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe,
dintre care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare.

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 19 luări de cuvânt de mai multe ori
şi am făcut 15 propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales
preşedinte al comisiei pentru agricultură, protectia mediului şi turism, juridică şi de
disciplină.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 36 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 36 proiecte. Am dat un număr de 36 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri cu cetăţenii comunei noastre. Am urmărit de
asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se realizează asfaltarea şi
amenajarea podeţelor şi iluminatul public din localităţile Racova şi Hurezu Mare, am
sesizat pe dl.primar şi consiliul local Supur cu disfuncţionalitatea unor probleme din
comună ridicate de către cetăţeni. Am participat împreună cu domnul primar la întâlnirile
cu Consiliul Parohial al BiserlciiOrtodoxe din localităţile Racova şi Hurezu Mare.

Am urmărit lucrările care s-au derulat în cadrul proiectului Canalizare şi staţie
epurare în localitatea Supuru de Jos, modernizare drumuri comuna Supur, alimentare cu
apă Racova şi Giorocuta.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice
problemă legată de cetăţenii comunei noastre cum ar fi: drumul dintre Supuru de Jos şi
Hurezu Mare, drum Giorocuta.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii
proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan
aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a
administraţiei locale.
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Subsemnatul Onutan Samuel în calitate de consilier la Consiliul Local Supur, ales la
alegerile locale din septembrie 2020 pe lista Partidului Naţional Liberal în cadrul
Consiliului Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat următoarele activităţi mai
importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul
2021, în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe,
dintre care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare. '

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 8 luări de cuvânt de mai multe ori şi
am făcut 5 propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales membru
al comisiei pentru agricultură, protectia mediului şi turism, juridică şi de disciplină.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 12 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 14 proiecte. Am dat un număr de 14 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri cu cetăţenii comunei noastre. Am urmărit de
asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se realizează asfaltarea şi
amenajarea podeţelor şi iluminatul public din localitatea Giorocuta. Am sesizat pe
dl.primar şi consiliul local Supur cu disfuncţionalitatea unor probleme din comună ridicate
de către cetăţeni.

4. Am participat la lucrarile de sapare de santuri pe strazile secundare din localitatea
Giorocuta, precum si lucrari de curatare a santurilor existente.

Am urmărit lucrările care s-au derulat în cadrul proiectului Canalizare şi staţie
epurare în localitatea Supuru de Jos şi iluminat public Giorocuta, modernizare drumuri
comuna Supur, alimentare cu apă Racova şi Giorocuta.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice
problemă legată de cetăţenii comunei noastre cum ar fi: drumul dintre Supuru de Jos si
Hurezu Mare, alimentare cu apa Giorocuta, drum Giorocuta.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii
proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan
aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a
administraţiei locale.
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Subsemnatul Pakai Francisc în calitate de consilier la Consiliul Local Supur, ales la
alegerile locale din iunie 2016 şi 2020 pe lista Uniunii Democrate Maghiare din
România în cadrul Consiliului Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat
următoarele activităţi mai importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul
2020, în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe,
dintre care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare.

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 18 luări de cuvânt de mai multe ori
şi am făcut 11 propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales membru
al comisiei pentru activităţi economico-financiare, urbanism şi amenajarea teritoriului.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 27 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 35 proiecte. Am dat un număr de 35 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri în cadrul comunei noastre cu cetăţenii comunei
noastre. Am urmărit de asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se
realizează investiţiile, alte lucrări de întreţinere şi reparaţii precum şi iluminatul public din
localitatea Dobra.

Am fost prezent la întâlnirile cu cadrele didactice şi elevii din cadrul şcolii din
localitatea Dobra. Particip anual la organizarea „Festivalului strugurii" în localitatea
Dobra.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice
problemă legată de cetăţenii comunei noastre.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii
proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan
aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a
administraţiei locale.

DATA
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Subsemnatul Simonca Flaviu în calitate de consilier la Consiliul Local Supur, ales
la alegerile locale din 2020 pe lista Partidului Naţional Liberal în cadrul Consiliului
Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat următoarele activităţi mai
importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul
2021, în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe,
dintre care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare.

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 11 luări de cuvânt de mai multe ori
şi am făcut multiple propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales membru
al comisiei pentru activităţi economico-financiare, urbanism şi amenajarea teritoriului şi
membru al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 37 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 37 proiecte. Am dat un număr de 37 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri noastre cu cetăţenii comunei noastre precum şi
cu elevii, tinerii din comuna noastră. În cadrul acestor înă Am urmărit de asemenea
împreună cu alţi consilieri locali modul în care se realizează asfaltarea şi amenajarea
podeţelor şi iluminatul public din localitatea Supuru de Sus, am sesizat pe dl.primar şi
consiliul local Supur cu disfuncţionalitatea unor probleme din comună ridicate de către
cetăţeni.

Am urmărit lucrările care s-au derulat în cadrul proiectului Canalizare şi staţie
epurare în localitatea Supuru de Jos şi Hurezu Mare, modernizare drumuri comuna
Supur, alimentare cu apă Racova.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice
problemă legată de cetăţenii comunei noastre, cum ar fi: reteaua de apa a localitatii
Supuru de Sus, iluminat public din Supuru de Sus si amenajarea drumurilor
comunale si a podetelor din Supuru de Sus.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii
proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan
aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a
administraţiei locale.
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Subsemnatul Sipos Tiberiu în calitate de consilier la Consiliul Local Supur, ales la
alegerile locale din iunie 2016 şi 2020 pe lista Uniunii Democrate Maghiare din
România în cadrul Consiliului Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat
următoarele activităţi mai importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul
2020, în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un număr de 14 şedinţe,
dintre care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare.

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 21 luări de cuvânt de mai multe ori
şi am făcut 9 propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales membru
al comisiei pentru agricultură, protecţia mediului şi turism.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 34 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 34 proiecte. Am dat un număr de 34 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri în cadrul comunei noastre cu cetăţenii comunei
noastre. Am urmărit de asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se
realizează investiţiile, alte lucrări de întreţinere şi reparaţii precum şi iluminatul public din
localitatea Dobra.

Am fost prezent la întâlnirile cu cadrele didactice şi elevii din cadrul şcolii din
localitatea Dobra. Particip anual la organizarea „Festivalului strugurii" în localitatea
Dobra.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice
problemă legată de cetăţenii comunei noastre.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii
proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan
aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a
administraţiei locale.
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Subsemnatul Vanţ Ioan Victor în calitate de consilier la Consiliul Local Supur, ales
la alegerile locale din iunie 2016 şi 2020 pe lista Partidului Social Democrat în
cadrul Consiliului Local Supur pe parcursul anului 2021 am desfăşurat următoarele
activităţi mai importante:

1. Cu privire la participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Supur în anul
2021, în perioada Ianuarie - Decembrie 2021 am participat la un nurhăr de 14 şedinţe,
dintre care 10 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare.

În cadrul acestor şedinţe am avut un număr de 24 luări de cuvânt de mai multe ori
şi am făcut 15 propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale.

2. Cu privire la participarea la şedinţele comisiei de specialitate, am fost ales secretar
al comisiei pentru activităţi economico-financiare, urbanism şi amenajarea teritoriului.

În cadrul acestei comisii, am participat la un număr de 38 şedinţe, în cadrul cărora
am studiat şi am avizat un număr de 38 proiecte. Am dat un număr de 38 avize
proiectelor de hotărâre.

3. Am participat la mai multe întâlniri cu cetăţenii comunei noastre. Am urmărit de
asemenea împreună cu alţi consilieri locali modul în care se realizează asfaltarea şi
amenajarea podeţelor şi iluminatul public din localitatea Supuru de Jos, am sesizat pe
dl.primar şi consiliul local Supur cu disfuncţionalitatea unor probleme din comună ridicate
de către cetăţeni. Am fost prezent la întâlnirile cu cadrele didactice şi elevii din cadrul
şcolilor din comuna noastră. Am participat împreună cu domnul primar la întâlnirile cu
Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe din Supuru de Jos.

Am urmărit lucrările care s-au derulat în cadrul proiectului Canalizare şi staţie
epurare în localitatea Supuru de Jos şi iluminat public Giorocuta, modernizare drumuri
comuna Supur, alimentare cu apă Racova şi Giorocuta.

Am ridicat în şedinţele de consiliu local sau am sesizat domnului primar orice
problemă legată de cetăţenii comunei noastre cum ar fi: drumul dintre Supuru de Jos şi
Hurezu Mare, drum Giorocuta.

Împreună cu alţi consilieri locali, am urmărit şi rezolvarea tuturor problemelor
cetăţenilor din comuna noastră.

Doresc să menţionez că în perioada mandatului de consilier local, activitatea mea
. s-a desfăşurat cu bună credinţă în intersul public, respectiv analiza oportunităţii

proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunităţii, aducând în prim plan
aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau dezacord cu buna practică a
administraţiei locale.
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