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al Consilierului local - CIOCIRLAN DUMITRU
perioada lunie - decembrie 2016

de
nr.2122.06.
plrtiOului M1b 9i fac parie-din comisia
social- culturalti, cultd, invitdmAnt, sd
Din luna iunie 2016 de[in funclia

fiind validat prin H.C.L $ag

999'

artea
ivitd[i

ui 9i

urbanism, muncd 9i protectie sociald", confo

in spiritul transparenlei 9i respectului pe care il datorez cetdtenilor comunei $ag
prezint in acest raport principalele acliuni care s-au desfdgurat in cadrul Consiliului
Local $ag qi al Primiriei la care am luat parte si m-am implicat.

- am part-icipat la toate gedinlele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local $ag, cu

exceplia gedinle din luna septembrie 2016 cAnd nu am putut participa pe motiv ci am
fost plecat din localitate;
- am participat la gedinlele din comisia de specialitate din care fac parte;
- am acordat audiente;
- Mi-am exprimat pdrerile pe marginea proiectelor de hotdrire si ale problemelor
dezbitute in sedinlele comisiilor de specialitate si in plenul Consiliului Local in
concordanld cu legile in vigoare 9i cu convingerile proprii;
- am participat lJintdlniri 9i gedinle publice organizate de cdtre Consiliul Local $ag qi
Primdrie.
Consider cd prin activitatea desfigurati am fost un sprijin 9i un suport de nidejde
pentru Consiliul Local $ag in toate acliunile gi proiectele pe care ni le-am propus, 9i miam adus aportul atdt in rezolvarea problemelor ridicate de cetdleni, c6t 9i in ceea_ce
privegte dezvoltarea localitdlii noastre 9i a imbunitdlirii relatiei dintre Consiliul Local $ag
gi cetdteni.
mullumesc tuturor consilierilor care indiferent din ce
Tncheiere vreau
formaliune politicd fac parte au adoptat o atitudine pozitivd, responsabili 9i constructivd
fald de proiectele supuse in dezbatere in cadrul Consiliului Local $ag, proiecte care au
vizat dezvoltarea Comunei $ag gi rezolvarea problemelor cu care se confrunti cetilenii
comunei noastre.
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Gonsilier loca
Giocirlan Du
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