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Al Consilierului local- CIOCIRLAN DUMITRU
Pentru perioada 01.01.2017 -31.12.2017

In calitate de consilier local, din partea Partidului M10 in cadrul Consiliului Local al
Comunei $ag, am urmdrit respectarea prevederilor legale in intreaga mea activitate, ori
de c6te ori am considerat cd unele proiecte de hotdrdre incalcd prevederile legale in
vigoare, ori ce nu sunt in conformitate cu interesele locuitorilor care m-au ales $i ai intregi
comunitifi, am votat impotriva adoptdrii acestora sau m-am ablinut de la a vota. in anul
2017, am participat la un numdr de 14 sedinte ordinare sau extraordinare ale Consiliului
local al comunei $ag din cele 15 sedinle care au fost legal organizate, la una din
sedintele de Consiliu Local, nu am putut participa, absentdnd din motive justificate.
Menlionez faptul ci, in anul 2017 Consiliul local al comunei Sag a adoptat un
numdr de 82 hotdr6ri, in plenul acestor gedinle, am formulat mai multe interpelSrii, av6nd
peste 15 intervenlii, care au vizat in principal amendamente la proiectele de hotir6re,
puncte de vedere privind necesitatea respectdrii legilor in cadrul procedurilor de elaborare
gi adoptare a Hotd16rilor consiliului local Sag gi in ceea ce priveQte proiecte de hotdrAri
privind participarea la programe de finanfare, buget local , sport, culturi si administrarea
oatrimoniului comunei.
Ca membru
comisia " economicd, financiari, agriculturS, activitdti social culturale, culte, invdlamdnt, sanetate gi familie, amenajarea teritoriului su urbanism,
munce Qi protectie sociala", am supus spre analiza si dezbatere impreuni cu membrii
acestei comisii, toate proiectele de hotdrAre care au fdcut obiectul acestor comisii si
toate solicitdrile adresate spre solulionare acesteia, aceasta activitate finaliz6ndu-se prin
elaborarea rapoartelor de avizarelneavizare, in conformitate cu prevederile legale.
Am participat la toate dezbaterile si sedintele publice organizate de cdtre Consiliul
Local Sag si primdria Sag.
Am fecut parte din diverse comisii de receptie a lucrSrilor de investitie, realizate
de citre comuna $ag in anul 2017.
Am colaborat cu ceilalli colegi consilieri locali la elaborarea si aprobare tuturor
proiectelor de interes public local, care au avut ca obiectiv final dezvoltarea economicd
si sociald a comunei $ag.
In incheiere vreau
multumesc tuturor consilierilor care indiferent din ce
formatiune politicd fac parte au adoptat o atitudine pozitivd, responsabild si constructiv|
fa!5 de proiectele supuse in dezbatere in cadrul comisiilor de specialitate si in plenur
Qedintelor consiliului Local Sag, proiecte care au vizat in principal dezvoltarea comunei
$ag qi rezolvarea problemelor cu care se confrunte cetdtenii comunei noastre.

in

si

$ag 20.03.2018

