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RAPORT
privind activitatea de GONSILIER LOCAL pe anul 20'16

in calitate de consilier local in Consiliul Local al comunei $ag, in conformitate
prevederile ar1.51 , al.4 din Legea 21512001 privind Administrafia publicd locald,

cu
cu

modificdrile si completdrile ulterioare, depun raporlul anual al activitdfii mele.

in
u

conformitate

cu Legea 21512001, am desfdgurat in decursul anului 2016,

rmdtoarele activitdlli
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:

Am participat la toate gedinlele de consiliu local, atdt ordinare cdt

gi

extraordinare,
Am elaborat gi de pus mai multe proiecte in folosul comunei, spre exemplu:
infiinlarea poliliei locale; Acordarea unui spor de fidelitate cadrelor didactice;
Preluarea drumurilor din zona Mdndstire;
Am propus sl am scris un proiect in vederea acordirii titlului de "Cetdfean de
onoare" al Comunei $ag, post moftem domnului NICOLAE FARCA$;
Am avut, la fiecare gedin(d, ludride cuvdnt cu privire la proiecte gi la problemele
cetdlenilor d itt comuni;
Am suslinut toate proiectele pe care le-am considerat necesare gi binevenite
pentru comund;
Am umblat pelntru a obfine sponsorizdri pentru comund, mai precis pentru zona
Mdndstire, lucru care am reusit cu ajutorul celor de la Gauss SRL, dar din
pdcate nu s-a ajuns la rezultatul dorit fiindci nu am fost sprijinit de primdria $ag

in acest demers;
Am avut mai rnulte intdlniri cu cetdlenii pe strdzile comunei;
Am purtat rnereu discu(ii cu cetd{enii prin intermediul site-urilor de socializare;
Am incercat nnai mereu sd informez cetdtenii cu privire la deciziile luate de cdtre
Consiliul Local $ag;
Am stabilit un program de audienle cu cetdfenii gi am oferit posibilitatea de a
md contacta acestia, in cazulin care programul de audienfe (stabilit de primirie,
md refer la sarld si ord) nu este unul favorabil cetifenilor;
Nu am fost plecat in nicio delega{ie sau cursuri din bugetul comunei.
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