PRIMARIA

Y
RAPORT

privind activitatea de CONSILIER LOCAL pe anul2017

Subsemnatul Leu Darco Gheorghe, in calitate de consilier local in Consiliul Local al comunei
$ag, in conformrtate cu prevederile aft.51, al.4 din Legea 21sl2oo1 privind Administra[ia
publicd locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare, depun rapodul anual a activitdtii
mele.

Luna ianuarie:

o
.

o

am lucrat la site-ul
am purtat discutii cu persoanele din comund, atat in mediul online cat si prin comuna
9ag.
in luna ianuarie nu am participat la nicio gedinla de consiliu local fiindcd nu s-a tinut
ntciuna.

Luna februarie:
. am participat Ia gedinta de comisir din data de 23 februarie, in cadrul cdreia am avut
mai multe interpelSri referitoare la proiectele si referatele de pe ordinea de zi;
r am participat la dezbaterea publicb organizatd de primdria Sag;
o am participat la sedinta ordinard din data de 24 februarie, unde am avut 8 interpelSri.
Toate interpeldrile mele au fost, asa cum am afirmat in cadrul sedinlei, pentru a gdsi
solulii pentru to{i cetd{enii comunei, in vederea de ai ajuta si nu pentru ai incurca. Am
remarcat faptul cd de multe ori se incearcd invinovS{irea cetdtenilor si amendarea
acestora, in loc de a ceuta se ii ascultim si sd intelegem problemele cetdtenilor.
o am continuat sd lucrez la site-ul
. am avut discutlii cu cetdtenii atat in emdiul online cat sl pe strdzile din comund;
o am fost in zona Mdndstire pentru a vedea mai multe probleme semnalate de
persoanele djn zona respectivd.

Luna martie:
o Cu ocazia zilei de 8 martie, am impd(it flori in comund, astl,el reugind sd mai stau de
vorb5 cu doamnele;
. am participat la gedinta de consiliu local din data de i0.03.2017 in cadrul cdreia am
avut 4 lueri de cuvant si o interpelare;
. in data de 13 martie 2017 am oferit un interviu telefonic pentru un ziar, subiectul
fiindcd contractele de concesiune de pe domeniul public care conform camerei de

.

Conturi trebuiesc si fie anulate;
in data de 16 martie 2017 am fost prin comuni, mai ales la tamiliile de la gara veche,
pentru a vedea dacd s-au luat mdsuri pentru eliminarea problemelor expuse ?n urma
cu 6 luni. Am aflat cd ar fr probleme de curd(enie, preluarea gunoiului si iluminatul
public, care lipseste pe o porliune;

. in data de 20 martie 2017 am participat
o

la sedinla extraordinard de consiliu locai
undeva am avut doud ludri de cuvdnt si o interpelare;
in luna martie am lucrat la mai multe piecie gi referate, pe care le-am depus la data
de 31 martie. Primul proiect se referd la plantarea de ponri/arbori de cdtre toti cer

o autorizatie de construc{ie. Al doilea proiect se referd la acordarea unei
de grafie tuturor celor care au terenuri concesionate si nu au reusit in
termen
inceapd construclia la casele lor. primul referat depus, vine in urma unei
vizite
a le mele la gara veche unde am discutat pe locuitorii djn zond si am
t anumite probleme. Cel de al doilea referat se refer6 la imolementarea

taol
incea
un

de pl5!i online a taxelor si impozrtelor, iar cel de al treilea referat se referd
re despre invazia insectelor in comund si propunerea ca dezinsectia sd
din timp si in colaborare cu comunele invecinate si CJ Timig pentru a avea
mar mare in lupta impotriva insectelor.

Luna aprilie:
am
t la sedinta ordinard din data de 20 aprilie in care am fost presedinte de
sedintd
unde s-au discutat doud dintre proiectele mele gi doud referate, unul dintre
ele fiind
implementarea sistemului de pldti online;
in cad
gedinlei am avut 8 ludri de cuvdnt;
am
nuat informarea cetdtenilor despre ceea ce s-a discutat la sedinja de CL
$ag
prin int
iul retelei de socializare facebook

a

am

a

in data

Ia finalizarea site-ului comunasao.ro:

3 mai 2017 am fost la o intlnire cu directorul tehnic de la ELBA si alti doi
angajali pentru a discuta despre modernizarea iluminatului public din
$ag, prin
sistemului cu LED-uri profesionale. Am aflat cd acestia au deDus la
Primdria Sag in data de 30 ianuarie 2O17 o oter1.d, despre care personal nu am fost
inform
am pa
la sedinla de comisii, unde am invitat pe cei de la ELBA oentru a ne
prezen produsele si serviciile lor. Din pdcate, acestia au fost primiti cu ostilitate;
nu am
sd particip la sedinta de consiliu local fiindcd am fost invitat la China
Smart
, cea mal mare expozilia a Chinei in zona de vest a europei, tinutd la
Bu
, unde am vorbit inclusiv cu firme din domeniul eficientizdrii electrice.

Luna iunie:

. In oata d
r in data
Hpritaao

Active Tourism in Banat" (HerA) unde am reugit se obtin promisrunea cd
o sd fie inclusd in proiectul de promovare inclusiv comuna Saq, cat si site-ul
com
. ro;
14-1 6 iunie, am participat la intalnirile zonale cu cetdtenii organizate de
pnmafle,
s-a reconfirmat interesul cetdtenilor fatd de introducerea RATT-ului in
comund;
in data
19 iunie am avut discutii la primdria Timisoara cu reprezentantul Asociatiei
metropolitand de Transport Timisoara" pentru a introduce RATT_ul in
comuna
. in cadrul acestei intalniri, am reugit sd oblinem un acord de principiu de
RATT-ul, cat sj tarife convenabile pentru comune. A remas ca sd mai
avem o
Inire pentru a discuta cu exactitate despre costurile de transoort. Aceste
discutii
venrt ca urmare a mai multor demersuri pe care le-am avut in vederea

oin
.

12 iunie am lansat site-ul comunasag.ro, unul de promovare a comunei;

e 14 iunie am participat la lansarea proiectului pe fonduri europene ',Local

^l

r
.

Robu;
in data
in data
si doud

RATT-uluj gi a fost precedatd de o intalnire cu primarul Timisoarei, Nicolae
26 iunie am participat la gedinla pe comisii;
27 iunie am participat la sedinla de consiliu unde am avut 4ludri de cuvant
mente.

Luna iulie:

.in

.

de 5 iulie am avut intSlnire cu primarul Timisoarei, Nicolae Robu, cu care am
trei probleme: aducerea RATT-ului la Sag, modul prin care Comuna $ag
poate
de faptul cd in anul 2021 Timisoara va fi Capitala Cultural European6
de a unii Comuna $ag cu Timigoara;
Pe data de 6 iulie, impreund cu colegul consilier Apostu Bogdan, am depus probabil
cel mai
proiect de cetre locuitorii comunei Sag: Aderarea Comunei
$ag la
Metropolitand
,,Societatea
de Transport Timisoara',;
in data
6 iunie am purta discutii cu mai mulli cetdteni de pe strdzile a lV-a si a
lll-a;

Luna August:
in data
4 august am participat la o intalnire cu doamna senator Alina Gorohiu. cu
care am discutat despre problemele comunei $ag;
In oata
august am fost pe strada a lll-a, acasd la trei doamne, un caz social,
pala problemd este locuinla in care locuiesc;
unde p
ln data
11 august am purtat discutii cu un nou caz social din comund. Este vorba
oespre
Loredana Costea, care nu are unde locui sr are doi copii, unul de 4
de 8 luni;
anr 9l
Cau
a ultimelor discutii avute cu cetdtenil, am tras concluzi cd principalele
prioritd{i ale comunei Sag sunt: cazurile sociale tindnd cont cd se apropie rarna;
problemei apelor pluviale cel pulin in zona Chicago aducerea RATT-ului
tezoNa
9i
in comu

o

I

Luna Sgptem
in data
ludri de
veoerea
pozitie
ou toate
volantd;
Tn date
mularea
sunt in
in data
ludri de
in data
indrep
data de

tl

sepfembrie am participat la sedlnta pe comisji unde am avut mai multe
sr unde m-am opus categoric achizitiondrii unui aparat radar in
i (concesion5rii) in folosintd cdtre poliiie. tot in cadrul sedintei, am avut o
referitoare la constructia unei piete, deoarece am gdsit anun! pe SEAp,
intr-o sedinle trecute am hoterat ca se incercem in prima fazd cu o piatd

11 septembrie am depus la primdrie un proiect prin care se doreste
rilor de comunicaJii electrice in subteran si eliminarea celor care nu
12 septembrie am participat la sedinta de consiliu local, unde am avut 4

24 septembrie am initiat o acliune de strangere de semndturi online
impotriva celor de la Enel, datoritd intreruperilor dese de curent, rar pe
septembrie am depus o petilie la Comisariatul Regional pentru proteclia

Regiunea Vest (Timig) si Autoritatea Nalionald de Reglementare in
domeni Energiei;
in data
25 septembrie am trimis o scrisoare in atentia Prim-Ministrului Romdniei in
ptecizat 4 probleme din comund: cele legate de energia electricd, despre
sociale, lipsa unei scurgeri a apelor pluviale in zona Chicago gi posibilitatea
introd
RATT-ului in comund.
Luna

r

in data
social

'12

octombrie am participat la sedinta extraordinard, unde am avut 5ludri
gi unde am venit aldturi de o doamnd cu un copil mic, sugar, care sunt caz
nu au unde sd locuiascd;

Luna Noi

in data

o
o

7 noiembrie am partjcipat la sedlnta pe comisii unde am avut mai multe
ludri de
in data
8 noiembrie am participat la gedinla de plen a consiliului local Sag, unde
am
4 ludri de cuv6nt;
in data
16 noiembrie am partictpat la sedinta extraordinard.
in data
27 noiembrie am primit rdspuns cu privire la sesizarea depuse impotriva
celor
fa Enel, unde se aral6 cd aparatul de monitorizare a furniziirii eneroiei
montat timp de mai multe zile la domiciliul meu, a avut abateri, iar furnizorul
electrici a fost sanc!ionat contraventional.

Luna Decem

o
o
o

data
lin data
rin data
r|'n

11 decembrie am participat la gedinta pe comisii;

14 decembrie am avut disculii cu unul dintre cazurile sociale din comund;
21 decembrie am participat la gedinta extraordinard a CL Sag.
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