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CONSILIER JUDETEAN SOJKA ATILA lOAN

Subsemnatul Sojka Attila loan in conformitate Cu Regulamentul de Organizare si
Functionare al Consiliului Judetean Salaj si a Legii Administratiei Publice Locale 215/2001 cu
modificarile si compietarile ulterioare ,prezint urmatorul raport anual de activitate pe anul
2018,care va fi facut public.
Conform Hotararii 91/26.06.2016a fost validat mandatul meu de consilierjudetean,iar
conform Hotararii 95/26.06.2016 am fost desemnat sa fac parte in cadrul Comisiei pentru
studii,prognoza economic-sociale,buget,finante si administrarea domeniului public si privat al
judetul ui.
Din totalul de 12 sedinte ordinare si 6 extraordinare in anul 2018 nu am absentat Ia nici una
In cadrul comisiei de specialitate,am participat Ia dezbaterile privind proiectele de hotarari
acordand atentia cuvenita tuturor materialelor de pe ordinea de zi ,facand propuneri pentru
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inbunatatirea acestora ,atunci cand am considerat necesar si am sustinut rapoartele de
avizare in plenul sedintelor Consiliului Judetean.
Din totalul de 112 de avize ale comisiei de specialitate am prezentat 8. Nu am participat Ia
dezbatere si vot Ia 2(doua)avand in vedere functia pe care o indeplinesc Ia SC Transurbis SA
In calitate de consilier judetean,mi-am exprimat votul “pentru”in toate cazurile care
intruneau conditiile de eficienta,oprtunitate si necesitate.De asemenea,am luat cuvintul
atunci cind am considerat ca este necesar,avind prilejul sa-mi expun liber punctul de ye
dere asupra problemelor aflate in dezbatere.

9

Pe parcursul anului 2018,am participat Ia mai multe intilniri cu primarii, consilierii locali
si cetatenhi din unitatile administrativ teritoriale ale judetulul si anume:Zalau,Cehu Silvaniei
Simleu Silvaniei,Jibou,Crasna,Sarmasag,Hereclean,Pericei,lpp,Camar,Carastelec’,Samsud,
Boghis,Criseni,Dobrin,Salatig,Varsolt,Coseiu,Nusfalau,Benesat,Almasu,Bocsa uncle sau
detbatut probleme tie interes economie,sociaI,ddministrativ,pe cdre le-dm preludt Si
transmis Consiliului Judetean sprijinind rezolvarea br.
Activitatea mea de consilier judetean s-a ciesfasurat in spiritul juramintului depus,res
pectind prevederile legale in vigoare si programul Uniunii Democrate Maghiare din Romania
formatiune de pe lista caruia am fost ales consilier judetean.
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