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Raoort de activitate
pentru anul 2017

Subsemnatul Hubert Alexandru Nicolae consilier in cadrul Consiliul Local al
Comunei $ag, judelul Timig, in conformitate cu Legea nr.21512001 , aft 32, al l privind
Administralia publica locala, republicata cu modificdrile si completarile ulterioare, depun
Raportul de activitate pentru anul 2017.
in cursul anului 2017 mi-am continuat activitatea de Consilier Local gi am participat
la toate gedinlele de Consiliu Local , am avut si calitatea de pregedinte la 3 gedinle

De asemenea in cadrul Comisiei nr.2 unde delin funclia de pregedinte pentru
activitdli: invilimAnt, culturi, sinitate protecfie sociali sportivi 9i de agrement,
administralie publica locala, juridica, apirarea ordinii publice, respectarea
drepturilor si libertdlilor cetdfenegti, religie , am participat la toate intalnirile lunare
unde ?mpreund cu ceilalli membrii am analizat 9i am cerut completarea unde era cazul a
tuturor documentaliilor depuse in mapa de gedinld, acestea fiind avizate pentru gedinlele
de Consiliu Local .Tot in cadrul acestor sedinte am modificat o serie de proiecte de
HotirAri de Consiliu Local in ceea ce privegte actualizarea cadrului legislativ 9i
suplimentarea unor cereri ale cetdlenilor.
reprezentant al consiliului Local $ag in consiliul de Administralie al $colii
Gimnaziale $ag am participat la toate gedinlele organizate gi m-am implicat activ in
problemele intAmpinate in gcoala prezentAnd in faia Consiliului Local problemele
semnalate de conducerea qcolii.

ca

La int6lniri periodice pe care le-am avut cu cetilenii comunei am identificat o serie
de probleme pe care le-am semnalat conducerii primdriei 9i Consilierilor Locali in cadrul
sedintelor,o parte din acestea fiind cuprinse in Hotdrarile de consiliu Local adoptate pe

parcursul gedinlelor.

La Toate sedinlele la care am participat mi-am desfdgurat aciivitatea conform
regulamentului de organizare 9i funclionare a Consiliului Local, am luat cuvAntul ori de
cAte ori am considerat cd este necesar sa fac completdri qi am dat explicalii fiecirei
intrebiri primite din partea colegilor de gedinli sau a cetdlenilor prezenli

Votul pe care l-am dat in cadrul sedinlelor a fost in conformitate cu legislalia in
vigoare gi pentru bilele cetdjenilor comunei $ag iar activitatea pe care am desfdsurat-o in
afara gedintelor de Consiliu Local in diferite intilniri publice 9i private a fost pentru
dezvoltarea gi promovarea comunel.

Hubert Alexandru Nicolae
Consilier Local in Consiliul Local Sag din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania

Am iniliat gi organizat un conced de muzicd simfonice Si corali in incinta Bisericii
Romano-Catolice Sag.

Am propus 9i suslinut modernizarea iluminatului pe LED in anumite zone din

comuna precum si inlocuirea actualelor corpuri de iluminat cu unele mai economice LED.

Am participat la prima vizita oficiald efectuate

la Timisoara de citre Excelenla Sa,
domnul Cord Meier-Klodt , noul Ambasador al Republicii Federale Germania in Romdnia
ocazie cu care m-am prezentat gi am solicitat ca activitdlile economice gi culturale si fie.
amplificate exist6nd posibilitatea de a organiza diferite evenimente culturale 9i investijii

in $ag.

Am participat la prezentarea oficiald

efectuatd la Timisoara de cdtre Excelenta
Sa, domnul Ralf Krautkrdmer , noul Consul al Republicii Federale Germania in Timigoara
ocazie cu care m-am prezentat si l-am invitat la Sag pentru dezvoltarea unor noi activiteti
comune..
Lunar am participat la evenimentele 9i intdlnirile organizate de Clubul Economic
German din Banat ocazie cu care am prezentat posibilitdlile gi oportunitelile de investilii
in Comuna $ag. De asemenea am prezentat 9i intermediat, cu firme Germane din acest
Club oportunitatea recruterii de fo(i de muncd din Comuna $ag astfel inc6t cetdlenii
care doresc un loc de munce decent 9i bine plitit se poate fi angajali in Timigoara 9i
comunele limitrofe .Totodatd am verificat si conditiile pe care aceste firme le pun la
dispozilie pentru angajali astfel incAt acegtia sd fie tratali corespunzdtor.
Am efectuat impreuna cu alfi consilieri vizite sociale la domiciliul persoanelor care
soliciti sprijin social(locuin!e) de la primdrie.
Am asigurat sprijin logistic gi financiar unor familii din Comuna $ag

.

Am participat cu idei si sprijin la crearea listei de investilii pentru anul 2017 si 2018

in Comuni

.

Am demarat gi intermediat intrarea in patrimoniul Comunei $ag a Scolii vechi din
curtea actualei Scoli Gimnaziale $ag gi totodatd am asigurat resursele financiare pentru
renovarea Bisericii Romano-Catolice din $ag.

Am iniliat o Hotirdre de Consiliu Local prin care Comuna $ag sd intre in programul
de participare la activitdlile culturale organizate de Timigoara Capitala Culturala
Eurooeana 2021 .

Am prezentat periodic in presa germana ,,Banater Zeitung ,, toate noutelile

9i

investitiile fdcute de actuala administrafie pentru a promova comuna.
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