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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018
În conformitate Cu Legea administraţiei publice locale nr. 215 2001, republicată, Cu
modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului
Judeţean Sălaj, prezint raportul de activitate pe anul 2018.
1- ACTIVITATEA IN CONSJLIUL JUDETEAN SĂLAJ
În anul 2018, am participat la toate cele 12 sedinţe ordinare si Ia 7 sedinţe extraordinare. În
cadrul acestora, am participat la dezbaterea şi adoptarea a 159 de hotărâri ale consiliului judeţean, în
conformitate cu avizele comisiilor de specialitate.
In calitate de secretar al comisiei de validare am examinat legalitatea alegerii unor membrii
in diferite comisii.
2- ACTIVITATEA ÎN COMISIA DE SPECIALITATE
Îndeptinesc funcţia de preşedinte al Comisiei pentru administraţie publiCă locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respeCtarea drepturilor si libertăţilor cetaţernlor, prezentând raportul de
avizare al comisiei de specialitate pentru 20 proiecte de hotărâri. Am Condus lucrarile în comisie,
am studiat Si analizat proieCtele de hotărâre care au făcut obiectul şedinţelor comisiei, exprimându
mi liber punctul de vedere prin luarea cuvântului şi prin votul acordat in plenul comisiei. Am
participat la toate sedinţele comisiei de specialitate.
In calitate de consilier judeţean, am aCtivat ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Sălaj şi faC parte din Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indiCatorilor de
performanţă minimali, participând Ia toate şedinţele COmisiei şi de plen.
3- ACTIVITATEA ÎN TERITORIU
Am participat la unele sedinţe ale consiliilor locale ale comunelor Sâg şi Bănişor. Am
participat Ia adunări cetăţeneşti în comunele de pe valea Crasnei, popularizând obiectivele de
investiţii în derulare sau care urmează a B implementate, considerând că prin acest demers am
crescut încrederea acordată instituţiei Consiliul Judeţean Sălaj.
Am participat Ia organizarea celei de a 18-a ediţie a Festivalului Judeţean de Folclor ,,Dor
de cântec si de joc” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sälaj, sub egida Consiliului Judeţean
Sălaj, în colaborare cii Primăria şi Consiliul Local al comunei Bănişor.
Sărbătorind Centenarul Marii Uniri 1918-2018, am participat in Iocalităţile Bănişor, Sâg,
Horoatu Crasnei şi Ip Ia manifestările organizate de către Biblioteca Judeţeană
1.5. Bădescu,
sub egida Consiliului Judeţean Sălaj şi în colaborare cu Instituţia Prefectului Sălaj, în cadrul
proiectului Caravana Unirii.
Am participat Ia implementarea proiectului ,,Valori locale şi tradi;ii transmise tinerilor prin
mişcare”, proiect finanţat de catre Consiliul Judeţean Sălaj în cadrul programului anual de
frnanţare pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, pentru activităţi de tineret, sportive si
recreative.

Consilier judeţean,
POP GHEORGIIE lOAN
Zalău 27.02.2019
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