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CONSItIUL LOCAI. l\L C,CMUNEt SAG
JUDETUL TIMIS

Rr\PORT DE ACTIVTTATE pENTRU tr,NtJL 2018
CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL IVAIN V,ALENTIN

Subsemnatul lvan Valentin consilier in cadrul Consiliul Local al comunei iSag
judet Timis, irr r:onformitate cu Legea nr. zrs/2ctor art. 32, al. L privind
Administratia prLrblisa locala, republicata cu modificarih:: si completarile urterioerre,
p,rin prezenta depun Raportul de activitate pentru anul 2018.
In urrn,a alegerilor locale desfasurate in data d,r:05 iunie 201,6 am fost ales
in calitate de consilier in cadrul Consiliului Localalcomuneri Sag pe listele partidurlui
N4 10.

Am fclst iales in Comisia de validare a mandaterlor consilierilor ce comErun
Consiliul Local ;al comunei Sag. In aceasta calitate mi-am desfasurat activitatea in
conformitate cu L.egea 21,5/200t precum si a Relgulamr:ntului de organizare si
functionare a r:onsiliului Local Sag.
Am fost;rles in Comisia pentru ordine publica . In cadrul acestei comisii nu
am avut activil[ate intrucat nu a fost convocata,
In cadrtllC.onsiliului Localalcomunei Sagam far:ut parte din Comisia a-ll-a.
ln aceasta Contis;ie am avut functia de secretar, iar in aceasta calitate mi-am
desfasurat activitatea in conformitate cu Regularnentului de organizare si
functionare a r:onsiliului Local Sag.
Am participat la toate sedintele ordinare sau t:xtraordinare organiz:ate in
cursulanului ilCrLB La sedintele desfasurate in lunile octornbrie si decembrie 201,8
am fost ales in f unr:tia de presedinte de sedinta.
In tinrprul rlesfasurarii sedintelor fie pe conrisii f ie in plen, am luat cuvantul
si mi-am exprinrat punctulde vedere in legatura cu subi,r:ctele dezbatute, urnrarind
ca, hotararile iuate: r,i cadrul Consrliuiui tocal sa fie in crcnl'ormitate cu i,:gisiatia in
vigoare si in irrt,eresul cetatenilor comunei Sag, votul nreu fiind exprimat in acest
5ens,

Am participat la intalnirile organizata de catre >rimaria Sag cu cetatr:nii
comunei.

Am adus la cunostiinta aparatului executiv' al Primariei comunei tsag
prroblemele curente si urgente semnalate mie de rsatre locuitori ai comunei
Lrrmarind ca ulterior acestea sa fie rezolvate.
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