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Raport de activitate
pentru anul2016

Subsemnatul Hubert Alexandru Nicolae consilier in cadrul Consiliul Local al
Comunei $ag, judelul Timis, in conformitate cu Legea nr.21512001 , art. 32, al. 1 privind
Administralia publica locala, republicata cu modificdrile si completerile ulterioare, depun
Raportul de activitate pentru anul 2016.

In urma alegerilor locale desfigurate in data de 05 iunie 2016 am fost.ales in
calitate de consilier in cadrul Consiliului Local al Comunei $ag din partea Forumului
Democrat al Germanilor din Romdnia. Cu aceasta ocazie in data de 22.06.2016 am fost
ales in Comisia de validare a mandatelor consilierilor ce compun Consiliul Local al
Comunei $ag data cAnd mi-am inceput activitatea de Consilier Local.
Dupi validarea Consilierilor Localiam participat la toate gedinlele de Consiliu Local
din anul 2016 unde am avut si calitatea de pregedinte la gedinlele ordinare din data de 10
august 9i 26 octombrie precum gi la gedinla extraordinard din data de 06 octombrie 2016.

De asemenea am fost ales in funclia de preEedinte al Comisiei nr.2 pentru
activitdti: invitdmAnt, culturd, sdndtate protec{ie sociald sportivi 9i de agrement,
administralie publica locala, juridica, apirarea ordinii publice, respectarea
drepturilor si libertelilor cetdlenegti, religie formati din 7 membrii .
in cadrul acestei comisii in calitate de pregedinte am participat la toate int6lnirile
lunare unde impreund cu ceilalli membrii am analizat s,i am cerut completarea unde era
cazul a tuturor documentaliilor depuse in mapa de gedinld, acestea fiind avizate pentru
sedintele de Consiliu Local

.

Tot in cadrul sedintelor am fost numit ca reprezeniant al Consiliului Local $ag in
Consiliul de Administralie al $colii Gimnaziale $ag participAnd la toate gedinlele
organizate 9i prezent6nd ulterior problemele intdmpinate in gcoala in fala Consiliului Local
inclusiv necesitatea urgenta de renovare gi reparare a instala,iiilor electrice din interiorul
clSdirii.

De asemenea am participai la intdlniri periodice cu cetSlenii comunei semnaland

mai multe probleme pe care acegtia le intampine ,conducerii primdriei precum

9i

prezentarea lor in fata Consilierilor Locali ,o parte din acestea fiind cuprinse in HotdrArile
de Consiliu Local adoptate pe parcursul gedinlelor.
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La Toate Qedintele la care am participat mi-am desfigurat aotivitatea conform
regulamentului de organizare gi functionare a Consiliului Local, am luat cuvdntul ori de
cate ori am considerat cd este necesar si fac completiri 9i am dat explicalii fiecirei
intrebiri primite din partea colegilor de gedinld sau a cetdlenilor prezenli.

Votul pe care l-am dat in cadrul gedinlelor a fost Tn conformitate cu legislalia in
vigoare 9i pentru bilele cetdlenilor comunei $ag iar aclivitatea pe care am desfigurat:o in
afara gedinlelor de Consiliu Locdl in diferite intAlniri publice 9i private a fost pentru
dezvoltarea gi promovarea comunei.
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