
                                                

 

                                             RAPORT DE ACTIVITATE       

             aferent activității desfășurate în calitate de consilier județean în anul 2021 

 

        

 

 Subsemnatul Berek Ștefan, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Județean Sălaj și a Legii administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările 

și completările ulterioare, prezint raportul de activitate aferent perioadei 1 ianuarie-31 

decembrie 2021. 

        În perioada menționată mai sus, mi-am desfășurat activitatea în două comisii de 

specialitate ale Consiliului Județean Sălaj și anume, Comisia de învățământ, sănătate, cultură, 

protecție socială, sport și tineret ( în calitate de președinte ), respectiv Comisia pentru 

dezvoltare urbanistică, lucrări publice și monumente istorice (în calitate de secreta r). 

       În anul 2021 am fost prezent la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consililui 

Județean Sălaj. 

       În calitate de președinte al Comisiei învățământ, sănătate, cultură, sport și tineret am 

contribuit la elaborarea și avizarea proiectelor depuse la această comisie și înaintarea lor 

spre aprobare plenului Consiliului Județean Sălaj. La elaborarea proiectelor am colaborat cu 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sălaj, asigurând astfel legalitatea și calitatea 

acestora. 

      Am prticipat la lucrările Comisiei de evaluare, selecție,verificare și monitorizare a 

proiectelor promovate de către unitățile de culte religioase și entitățile care acordă asistență 

socială în județul Sălaj. Tot în sarcina comisiei pe care o conduc a intrat și evaluarea respectiv 

selecția proiectelor depuse de asociațiile sportive de performanță în vederea repartizării 

resurselor financiare pentru susținerea pregătirii lor sportive și participarea formațiilor 

declarate eligibile la diferite competiții la nivel național. Comisia a avut în vedere și 

finanțarea unor actvități sportive de masă și de agrement, precum și mai multe activități 

organizate pentru tineret. 

      Altă preocupare importantă a comisiei și implicit a Consiliului Județean a fost finanțarea 

lucrărilor de reabilitare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, precum și analizarea și 

aprobarea Statului de funcții al acestei unități sanitare de mare importanță pentru locuitorii 

județului Sălaj. 



        Din activitățile Comisiei de urbanism, lucrări publice și monumente istorice în anul 2021 

aș aminti doar două direcții importante și anume reabilitarea și intreținerea drumurilor 

județene precum și conservarea monumentelor istorice, dar și inițierea unor demersuri în 

vederea înființării mai multor parcuri industriale în județ, pentru a atrage cât mai mulți 

posibili investitori și a crea cât mai multe posibile locuri de muncă pentru sălăjeni. 

        Activitatea mea de consilier județean s-a desfășurat în permanență în spiritul 

jurământului depus, respectând legislația în vigoare. 

 

 

 

    Șimleu Silvaniei,                                                                         Consilier județean, 

       06.06.2022                                                                                   Berek Stefan 
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