
Consiliul Local al comunei Tăuteu

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

              Subsemnatul BRADACS ZSOLT, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu declarat legal constituit prin Ordinul Prefectului jude ului Bihor nr.ț
641/21 octombrie 2020,  în baza Încheierii Civile nr. 221/2020 a Judecătoriei Marghita prin
care s-au validat mandatele de consilieri locali.
                De in calitatea de consilier local din partea Uniunii Democrate Maghiare dinț
România, iar în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările i  completările ulterioare, am obliga ia să prezint raportul de activitate pe anulș ț
2020, pe care îl fac public. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, am fost reales
consilier local, ob inând astfel al treilea mandat consectiv de consilier local.ț
                În calitate de consilier local, am participat la toate edin ele în plen ale Consiliuluiș ț
Local, atât ordinare, cât i extraordinare/de îndată, cât i la cele organizate în cadrul Comisieiș ș
nr.  2  pentru  învă ământ,  sănătate,  familie,  juridică  i  disciplină,  unde  de in  i  func ia  deț ș ț ș ț
secretar al comisiei.
                Am luat cuvântul atunci când am considerat că necesar, având prilejul să-mi exprim
liber  punctul  de  vedere  asupra  proiectelor  de  hotărâre  care  au  fost  dezbătute  în  cadrul
edin elor.ș ț

                Am solicitat sprijinul aparatului propriu de specialitate al primarului i al secretaruluiș
general al comunei Tăuteu, care mi-a răspuns pozitiv, u urând munca Comisiei din care facș
parte.
               Activitatea mea s-a defă urat în spiritul dezvoltării comunei i al informării cetă enilorș ș ț
comunei Tăuteu despre hotărârile luate.
               Treptat acumulez experien ă în cadrul administra iei publice locale i nu îmi esteț ț ș
greu să identific problemele cu care se confruntă locuitorii comunei, mă implic în rezolvarea
acestora  i  de  fiecare  dată  am  încercat  să  le  aduc  la  cuno tin a  executivului,  urmărindș ș ț
rezolvarea lor.
              În cadrul Comisiei de specialitate, am analizat proiectele de hotărâre, aducând
numeroase recomandări. 
             Am votat întotdeauna pentru proiectele de hotărâre pe care le-am considerat viabile,
favorabile cetă enilor i dezvoltării durabile a comunei noastre.ț ș
             Am colaborat cu to i  consilierii,  indiferent de apartenen a politică a fiecăruia,ț ț
considerând că numai astfel comuna noastră va prospera i se va dezvolta frumos.ș
             În încheiere, doresc să mul umesc tuturor cetă enilor pentru încrederea pe  care mi-ț ț
au acordat-o i îi asigur de întreaga mea recuno tin ă i disponibilitate în a le fi util i pe viitor.ș ș ț ș ș

Data: _______________                                                                      Consilier local,
                                                                                                          BRADACS ZSOLT

                                                                                                          _________________



Consiliul Local al comunei Tăuteu

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

             Subsemnatul COVACI CORNEL, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu declarat legal constituit prin Ordinul Prefectului jude ului Bihor nr.ț
641/21 octombrie 2020,  în baza Încheierii Civile nr. 221/2020 a Judecătoriei Marghita prin
care s-au validat mandatele de consilieri locali.
                De in calitatea de consilier local din partea Partidului Social Democrat, iar înț
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările iș
completările ulterioare, am obliga ia să prezint raportul de activitate pe anul 2020, pe care îlț
fac public. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, am fost reales consilier local.
               Am participat la toate edin ele în plen ale Consiliului Local, atât ordinare, cât iș ț ș
extraordinare/de îndată, cât i cele organizate în cadrul Comisiei pentru agricultură, activită iș ț
economico-financiare, amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului i turism, undeș ț ș
de in i func ia de secretar al Comisiei nr. 1.ț ș ț
               Am luat cuvântul atunci când am considerat că necesar, având prilejul să-mi exprim
liber  punctul  de  vedere  asupra  proiectelor  de  hotărâre  care  au  fost  dezbătute  în  cadrul
edin elor.ș ț

               Am solicitat sprijinul aparatului propriu de specialitate al primarului i al secretaruluiș
comunei Tăuteu, care mi-a răspuns pozitiv, u urând munca Comisiei din care fac parte.ș
              Activitatea mea s-a defă urat în spiritul dezvoltării comunei i al informării cetă enilorș ș ț
comunei Tăuteu despre hotărârile luate. 
              Întrucât am o experien ă anterioară de peste 24 ani, nu îmi este greu să identificț
problemele cu care se confruntă locuitorii comunei i de fiecare dată am încercat să le aduc laș
cuno tin a executivului i am urmările rezolvarea lor.ș ț ș
              În cadrul edin elor pe comisii de specialitate, am analizat din punct de vedereș ț
economico-financiar  proiectele  de  hotărâre,  în  special  cele  care  vizau  bugetul  local  al
comunei  Tăuteu  i  proiectele  de  hotărâre  care  au  vizat  obiective  de  investi ii,  aducândș ț
numeroase recomandări.
              Am votat întotdeauna pentru proiectele de hotărâre pe care le-am considerat viabile,
favorabile cetă enilor i dezvoltării comunei noastre.ț ș
              Am colaborat cu to i consilierii, indiferent de sfera politică a fiecăruia, considerând căț
numai astfel comuna noastră va prospera i se va dezvolta frumos.ș
              În final, doresc să mul umesc tuturor cetă enilor pentru încrederea pe care mi-auț ț
acordat-o i îi asigur de întreaga mea recuno tin ă i disponibilitate în a le fi util i pe viitor.   ș ș ț ș ș

Data: _______________                                                                      Consilier local,
                                                                                                          COVACI CORNEL

                                                                                                          _________________



Consiliul Local al comunei Tăuteu

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

           Subsemnatul  DRIMBO ZOLTAN, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu declarat legal constituit prin Ordinul Prefectului jude ului Bihor nr.ț
641/21 octombrie 2020,  în baza Încheierii Civile nr. 221/2020 a Judecătoriei Marghita prin
care s-au validat mandatele de consilieri locali.
              De in calitatea de consilier local din partea Uniunii  Democrate Maghiare dinț
România, iar în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările i  completările ulterioare, am obliga ia să prezint raportul de activitate pe anulș ț
2020, pe care îl fac public. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, am fost reales
consilier local, ob inând astfel al patrulea mandat consectiv de consilier local.ț
               Am participat la toate edin ele în plen ale Consiliului Local, atât ordinare, cât iș ț ș
extraordinare,  cât  i  cele  organizate  în  cadrul  Comisiei  pentru  agricultură,  activită iș ț
economico-financiare, amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului i turism, undeș ț ș
de in i func ia de pre edinte al Comisiei nr. 1.ț ș ț ș
              Am luat cuvântul atunci când am considerat că necesar, având prilejul să-mi exprim
liber  punctul  de  vedere  asupra  proiectelor  de  hotărâre  care  au  fost  dezbătute  în  cadrul
edin elor.ș ț

               Solicitând sprijinul aparatului propriu de specialitate al primarului i al secretaruluiș
comunei Tăuteu, mi-a răspuns pozitiv, u urând munca Comisiei din care fac parte.ș
              Activitatea mea s-a defă urat în spiritul dezvoltării comunei i al informării cetă enilorș ș ț
comunei Tăuteu despre hotărârile luate. 
              Având o experien ă anterioară de peste 12 ani, nu îmi este greu să identificț
problemele cu care se confruntă locuitorii comunei i de fiecare dată am încercat să le aduc laș
cuno tin a executivului i am urmărit rezolvarea lor.ș ț ș
              Am analizat din punct de vedere econnomico-financiar proiectele de hotărâre,
aducând numeroase recomandări.
              Am votat întotdeauna pentru proiectele de hotărâre pe care le-am considerat viabile,
favorabile cetă enilor i dezvoltării comunei noastre.ț ș
              Am colaborat cu to i consilierii, indiferent de sfera politică a fiecăruia, considerând căț
numai astfel comuna noastră va prospera i se va dezvolta durabil.ș
              În încheiere, doresc să mul umesc tuturor cetă enilor pentru încrederea pe care mi-ț ț
au acordat-o i îi asigur de întreaga mea recuno tin ă i disponibilitate în a le fi util i pe viitor.ș ș ț ș ș

Data: _______________                                                                      Consilier local,
                                                                                                           DRIMBO ZOLTAN

                                                                                                          _________________



Consiliul Local al comunei Tăuteu

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

              Subsemnatul  HEGETO ALEXANDRU, în calitate de consilier local în cadrul
Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu  declarat  legal  constituit  prin  Ordinul  Prefectului
jude ului  Bihor  nr.  641/21  octombrie  2020,  ț în  baza  Încheierii  Civile  nr.  221/2020  a
Judecătoriei Marghita prin care s-au validat mandatele de consilieri locali.
              De in calitatea de consilier local din partea Uniunii  Democrate Maghiare dinț
România, iar în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările i  completările ulterioare, am obliga ia să prezint raportul de activitate pe anulș ț
2020, pe care îl fac public. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, am fost reales
consilier local.
              Am participat la toate edin ele în plen ale Consiliului Local, atât ordinare, cât iș ț ș
extraordinare, cât  i  cele organizate în  cadrul  Comisiei  pentruș  muncă i  protec ie socială,ș ț
protec ie copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte, unde de in i func ia de membruț ș ț ț ș ț
al Comisiei nr. 3.
              Am solicitat sprijinul aparatului propriu de specialitate al primarului i al secretaruluiș
comunei Tăuteu, care mi-a răspuns pozitiv, u urând munca Comisiei din care fac parte.ș
              Activitatea mea s-a defă urat în spiritul dezvoltării comunei i al informării cetă enilorș ș ț
comunei Tăuteu despre hotărârile luate. 
             Având o experien ă anterioară de peste 16 ani,  nu îmi este greu să identificț
problemele cu care se confruntă locuitorii comunei i de fiecare dată am încercat să le aduc laș
cuno tin a executivului i am urmărit rezolvarea lor.ș ț ș
             Am luat cuvântul atunci când am considerat că necesar, având prilejul să-mi exprim
liber  punctul  de  vedere  asupra  proiectelor  de  hotărâre  care  au  fost  dezbătute  în  cadrul
edin elor.           ș ț

             Am votat întotdeauna pentru proiectele de hotărâre pe care le-am considerat viabile,
favorabile cetă enilor i dezvoltării comunei noastre.ț ș
              Am colaborat cu to i consilierii,  indiferent de apartenen a politică a fiecăruia,ț ț
considerând că numai astfel comuna noastră va prospera i se va dezvolta frumos.ș
              În încheiere, doresc să mul umesc tuturor cetă enilor pentru încrederea pe care mi-ț ț
au acordat-o i îi asigur de întreaga mea recuno tin ă i disponibilitate în a le fi util i pe viitor.ș ș ț ș ș

Data: _______________                                                                      Consilier local,
                                                                                                    HEGETO ALEXANDRU

                                                                                                          _________________



Consiliul Local al comunei Tăuteu

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

           Subsemnatul PETO GAVRIL, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local
al  comunei  Tăuteu  declarat  legal  constituit  prin  Ordinul  Prefectului  jude ului  Bihor  nr.ț
641/21 octombrie 2020,  în baza Încheierii Civile nr. 221/2020 a Judecătoriei Marghita prin
care s-au validat mandatele de consilieri locali.
           De in calitatea de consilier local din partea Uniunii Democrate Maghiare din România,ț
iar  în  conformitate  cu  prevederile  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările i  completările ulterioare, am obliga ia să prezint raportul de activitate pe anulș ț
2020, pe care îl fac public. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, am ob inut unț
nou mandat de consilier local, fiind validat ca supleant pe lista UDMR.
            Am participat la toate edin ele în plen ale Consiliului Local, atât ordinare, cât iș ț ș
extraordinare, cât  i  cele organizate în  cadrul  Comisiei  pentruș  pentru agricultură,  activită iț
economico-financiare, amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului i turism, undeș ț ș
am calitatea de membru al comisiei.
            Când am considerat că necesar, am luat cuvântul i am avut prilejul să-mi exprim liberș
punctul de vedere asupra proiectelor de hotărâre care au fost dezbătute în cadrul edin elor.ș ț
            Activitatea mea s-a defă urat în spiritul dezvoltării comunei i al informării cetă enilorș ș ț
comunei Tăuteu despre hotărârile luate. 
            Având o experien ă anterioară de peste 8 ani, nu îmi este greu să identific problemeleț
cu care se confruntă locuitorii comunei i de fiecare dată am încercat să le aduc la cuno tin aș ș ț
executivului i am urmărit rezolvarea acestora.ș
           Am votat întotdeauna pentru proiectele de hotărâre pe care le-am considerat viabile,
favorabile cetă enilor i dezvoltării comunei noastre.ț ș
            Am colaborat  cu to i  consilierii,  indiferent  de apartenen a politică a fiecăruia,ț ț
considerând că numai astfel comuna noastră va prospera i se va dezvolta frumos.ș
            În încheiere, doresc să mul umesc tuturor cetă enilor pentru încrederea pe care mi-auț ț
acordat-o i îi asigur de întreaga mea recuno tin ă i disponibilitate în a le fi util i pe viitor.   ș ș ț ș ș

Data: _______________                                                                      Consilier local,
                                                                                                           PETO GAVRIL

                                                                                                       _________________



Consiliul Local al comunei Tăuteu

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

           Subsemnatul POP VIOREL, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al
comunei Tăuteu declarat legal constituit prin Ordinul Prefectului jude ului Bihor nr. 641/21ț
octombrie 2020, în baza Încheierii Civile nr. 221/2020 a Judecătoriei Marghita prin care s-au
validat mandatele de consilieri locali.
              De in calitatea de consilier local din partea Partidului  Na ional Liberal, iar înț ț
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările iș
completările ulterioare, am obliga ia să prezint raportul de activitate pe anul 2020, pe care îlț
fac public. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, am fost reales consilier local.
              Am participat la toate edin ele în plen ale Consiliului Local, atât ordinare, cât iș ț ș
extraordinare, cât i cele organizate în cadrul Comisiei de specialitate  pentru ș pentru muncă iș
protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culteț ț ș ț , unde de in iț ș
func ia de pre edinte al Comisiei nr. 3.ț ș
             Am luat cuvântul atunci când am considerat că necesar, având prilejul să-mi exprim
liber  punctul  de  vedere  asupra  proiectelor  de  hotărâre  care  au  fost  dezbătute  în  cadrul
edin elor.ș ț

            Activitatea mea s-a defă urat în spiritul dezvoltării comunei i al informării cetă enilorș ș ț
comunei Tăuteu, i în special, locuitorii satului Bogei, despre hotărârile luate. ș
             Având o experien ă anterioară de 3 mandate de consilier local, nu îmi este greu săț
identific problemele cu care se confruntă locuitorii comunei i de fiecare dată am încercat săș
le aduc la cuno tin a executivului i am urmărit rezolvarea acestora.ș ț ș
            În cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 din care fac parte, am analizat din punct de
vedere juridic proiectele de hotărâre, aducând i recomandări atunci când am considerat căș
este necesar.
            Am votat întotdeauna pentru proiectele de hotărâre pe care le-am considerat viabile,
favorabile cetă enilor i dezvoltării comunei noastre.ț ș
            Am colaborat  cu to i  consilierii,  indiferent  de apartenen a politică a fiecăruia,ț ț
considerând că numai astfel comuna noastră va prospera i se va dezvolta frumos.ș
            În încheiere, doresc să mul umesc tuturor cetă enilor pentru încrederea pe care mi-auț ț
acordat-o i îi asigur de întreaga mea recuno tin ă i disponibilitate în a le fi util i pe viitor.   ș ș ț ș ș

Data: _______________                                                                      Consilier local,
                                                                                                               POP VIOREL

                                                                                                          _________________



Consiliul Local al comunei Tăuteu

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

              Subsemnatul PUI  GAVRIL, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local
al  comunei  Tăuteu  declarat  legal  constituit  prin  Ordinul  Prefectului  jude ului  Bihor  nr.ț
641/21 octombrie 2020,  în baza Încheierii Civile nr. 221/2020 a Judecătoriei Marghita prin
care s-au validat mandatele de consilieri locali.
               De in calitatea de consilier local din partea Partidului Na ional Liberal, iar înț ț
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările iș
completările ulterioare, am obliga ia să prezint raportul de activitate pe anul 2020, pe care îlț
fac public. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, am fost reales consilier local.
               Am participat la toate edin ele în plen ale Consiliului Local, atât ordinare, cât iș ț ș
extraordinare,  cât  i  cele  organizate  în  cadrul  Comisiei  pentru  agricultură,  activită iș ț
economico-financiare, amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului i turism, în careș ț ș
am calitatea de membru.
               Am luat cuvântul atunci când am considerat că necesar, având prilejul să-mi exprim
liber  punctul  de  vedere  asupra  proiectelor  de  hotărâre  care  au  fost  dezbătute  în  cadrul
edin elor.ș ț

              Am solicitat sprijinul aparatului propriu de specialitate al primarului i al secretaruluiș
general al comunei Tăuteu, care mi-a răspuns pozitiv, u urând munca Comisiei din care facș
parte, în care am calitatea de membru.
               Activitatea mea s-a defă urat în spiritul dezvoltării comunei i al informării cetă enilorș ș ț
comunei Tăuteu despre hotărârile luate. 
              Având o experien ă anterioară de peste 2 mandate de consilier local, nu îmi esteț
greu să identific problemele cu care se confruntă locuitorii comunei i, în special, locuitoriiș
satului  Bogei,  i  de fiecare dată am încercat  să le  aduc la  cuno tin a  executivului  i  amș ș ț ș
urmările rezolvarea lor.
              Am analizat din punct de vedere economico-financiar proiectele de hotărâre.
              Am votat întotdeauna pentru proiectele de hotărâre pe care le-am considerat viabile,
favorabile cetă enilor i dezvoltării comunei noastre.ț ș
              Am colaborat cu to i consilierii, indiferent de sfera politică a fiecăruia, considerând căț
numai astfel comuna noastră va prospera i se va dezvolta frumos.ș
              În încheiere, doresc să mul umesc tuturor cetă enilor pentru încrederea pe care mi-ț ț
au acordat-o i îi asigur de întreaga mea recuno tin ă i disponibilitate în a le fi util i pe viitor.ș ș ț ș ș

Data: _______________                                                                      Consilier local,
                                                                                                             PUI GAVRIL

                                                                                                      _________________



Consiliul Local al comunei Tăuteu

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

            Subsemnata SOLYOM IUDIT, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local
al  comunei  Tăuteu  declarat  legal  constituit  prin  Ordinul  Prefectului  jude ului  Bihor  nr.ț
641/21 octombrie 2020,  în baza Încheierii Civile nr. 221/2020 a Judecătoriei Marghita prin
care s-au validat mandatele de consilieri locali.
              De in calitatea de consilier local din partea Uniunii  Democrate Maghiare dinț
România, iar în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările i  completările ulterioare, am obliga ia să prezint raportul de activitate pe anulș ț
2020, pe care îl fac public. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, am fost reales
consilier local.
             Am participat la toate edin ele în plen ale Consiliului Local, atât ordinare, cât iș ț ș
extraordinare, cât i cele organizate în cadrul Comisiei pentru învă ământ, sănătate, familie,ș ț
juridică i disciplină, unde de in i func ia de pre edinte al Comsiei nr. 2.ș ț ș ț ș
            Am luat cuvântul atunci când am considerat că necesar, având prilejul să-mi exprim
liber  punctul  de  vedere  asupra  proiectelor  de  hotărâre  care  au  fost  dezbătute  în  cadrul
edin elor.ș ț

            Am solicitat sprijinul aparatului propriu de specialitate al primarului i al secretaruluiș
comunei Tăuteu, care mi-a răspuns pozitiv, u urând munca Comisiei din care fac parte.ș
            Activitatea mea s-a defă urat în spiritul dezvoltării comunei i al informării cetă enilorș ș ț
comunei Tăuteu despre hotărârile luate. 
            Întrucât am o experien ă anterioară de peste 19 ani ca i consilier local, nu îmi esteț ș
greu să identific problemele cu care se confruntă locuitorii comunei i, în special, locuitoriiș
satului  Tăuteu, i  de fiecare dată am încercat să le aduc la cuno tin a executivului  i  amș ș ț ș
urmărit rezolvarea lor.
            Am analizat din punct de vedere educa ional i juridic proiectele de hotărâre, aducândț ș
numeroase recomandări.
            Am votat întotdeauna pentru proiectele de hotărâre pe care le-am considerat viabile,
favorabile cetă enilor i dezvoltării comunei noastre.ț ș
             Am colaborat cu to i consilierii, indiferent de sfera politică a fiecăruia, considerând căț
numai astfel comuna noastră va prospera i se va dezvolta durabil.ș
            În încheiere, doresc să mul umesc tuturor cetă enilor pentru încrederea pe care mi-auț ț
acordat-o i îi asigur de întreaga mea recuno tin ă i disponibilitate în a le fi util i pe viitor.   ș ș ț ș ș

Data: _______________                                                                      Consilier local,
                                                                                                             SOLYOM IUDIT

                                                                                                          _________________



Consiliul Local al comunei Tăuteu

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020

            Subsemnatul  VINCZE LEHEL-IULIU,  în  calitate  de  consilier  local  în  cadrul
Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu  declarat  legal  constituit  prin  Ordinul  Prefectului
jude ului  Bihor  nr.  641/21  octombrie  2020,  ț în  baza  Încheierii  Civile  nr.  221/2020  a
Judecătoriei Marghita prin care s-au validat mandatele de consilieri locali.
           De in calitatea de consilier local din partea Uniunii Democrate Maghiare din România,ț
iar  în  conformitate  cu  prevederile  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările i  completările ulterioare, am obliga ia să prezint raportul de activitate pe anulș ț
2020, pe care îl fac public. În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, am fost reales
consilier local.
             Am participat la toate edin ele în plen ale Consiliului Local, atât ordinare, cât iș ț ș
extraordinare,  cât  i  cele  organizate  în  cadrul  Comisiei  pentru  agricultură,  activită iș ț
economico-financiare, amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului i turism, undeș ț ș
am calitatea de membru.
             Am luat cuvântul atunci când am considerat că necesar, având prilejul să-mi exprim
liber  punctul  de  vedere  asupra  proiectelor  de  hotărâre  care  au  fost  dezbătute  în  cadrul
edin elor.ș ț

             Activitatea mea s-a defă urat în spiritul dezvoltării comunei i al informării cetă enilorș ș ț
comunei Tăuteu despre hotărârile luate. 
             Având o experien ă anterioară de 2 mandate de consilier local, nu îmi este greu săț
identific  problemele cu care se confruntă locuitorii  comunei  i,  în special,  locuitorii  satuluiș
Tăuteu,  i  de  fiecare  dată  am  încercat  să  le  aduc  la  cuno tin a  executivului,  urmărindș ș ț
rezolvarea lor.
            Am votat întotdeauna pentru proiectele de hotărâre pe care le-am considerat viabile,
favorabile cetă enilor i dezvoltării comunei noastre.ț ș
             Am colaborat cu to i  consilierii,  indiferent de apartenen a politică a fiecăruia,ț ț
considerând că numai astfel comuna noastră va prospera i se va dezvolta frumos.ș
            În încheiere, doresc să mul umesc tuturor cetă enilor pentru încrederea pe care mi-auț ț
acordat-o i îi asigur de întreaga mea recuno tin ă i disponibilitate în a le fi util i pe viitor.   ș ș ț ș ș

Data: _______________                                                                      Consilier local,
                                                                                                        VINCZE LEHEL-IULIU

                                                                                                          _________________


