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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 201.7
VALENTIN

CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL

'YAN

Subsemnatul lvan Valentin consilier in cadrul Consiliul Local al comunei Sag
judet Timis, in conformitate cu Legea nr. 21,5/2OOI att. 32, al. L privind
Administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile urterioare,
prin prezenta depun Raportul de activitate pentru anul 2017.
In urma alegerilor locale desfasurate in data de 05 iunie 2016 am fost ales
in calitate de consilier in cadrulConsiliului Localalcomunei Sag pe listele partidului

M L0.
Am fost ales in Comisia de validare a mandatelor consilierilor ce compun
Consiliul Local al comunei Sag. In aceasta calitate mi-am desfasurat activitatea in
conformitate cu Legea 215 /2001, precum si a Regulamentului de organizare si
functionare a consiliului Local Sag.
Am fost ales in Comisia pentru ordine publica . In cadrul acestei comisii nu
am avut activitate intrucat nu a fost convocata.
In cadrul Consiliului Local al comunei Sag am facut parte din Comisia a-ll-a.
In aceasta Comisie am avut functia de secretar, iar in aceasta calitate mi-am
desfasurat activitatea in conformitate cu Regulamentului de organizare si
functiona re a consiliului Loca I Sag.
Am participat la toate sedintele ordinare sau extraordinare organizate in
cursul anului 2OI7 cu exceptia sedintelor ordinare din luna ianuarie din motive
medicale si in luna decembrie la o sedinta extraordinara, fiind in concediu de
odihna. La sedintele desfasurate in luna iulie si octombrie 2OI7 am fost ales in
functia de oresedinte de sedinta.
In timpul desfasurarii sedintelor fie pe comisii fie in plen, am luat cuvantul
si mi-am exprimat punctulde vedere in legatura cu subiectele dezbatute, urmarind
ca, hotararile luate in cadrul Consiliului Local sa fie in conformitate cu legislatia in

vigoare si in
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ul cetatenilor comunei Sag, votul meu fiind exprimat in acest

sens.
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Am

rticipat la intalnirile organizata de catre Primaria Sag cu cetatenii

Am

dus la cunostiinta a paratului executiv al Primariei comunei Sag
rente si urgente semnalate mie de catre locuitori ai comunei
rior acestea sa fie rezolvate.
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