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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021

CONSILIER JUDETEAN SOJKA ATILA lOAN

Subsemnatul Sojka Attila loan ?n conformitate Cu Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj şi a Legii Administraţiei Publice Locale 215/2001 Cu

modificările şi completările ulterioare ,prezint următorul raport anual de activitate pe anul

2021,Care va fi făcut public.

Avănd in vedere Procesul-Verbal nr.15864/30.10.2020 al şedinţei privind ceremonia de

constituire a Consiliului Judeţean Sălaj,al prevederilor OUG 57/2019 privind Codul

administrativ,cu modificările ~i Comletările ulterioare, conform Ordinului nr. 445/30.10.2020

emis de lnstituţia Prefectulul Sălaj privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de

constituire a Consiliului Judeţean Sălaj,începmnd cu data de 30.10.2020 Consiliul Judeţean

a putut săji înceapă activitatea.

Conform Hotărîrii nr. 93/18.11.2020 am fost ales preşedintele Comisipi buget-finanţe şi
patrimoniu,iar conform Hotârârii nr.30/26.02.2021 am fost validat ca membru ATOP şi ales ca
preşedinte al Comisiel de planifiCare,stabilire şi rvaluare a indiCatorilor de performanţa
minimali.

DIn totalul de 12 sedinte ordinare, S extraordinare ~i 1 de îndată in anul 2021 nu am

absentat Ia nici una

In cadrul comisiei de specialitate,am participat Ia dezbaterile privind proiectele de hotărâri

arordănd atenţia cuvenita tuturor materialeior de pe ordinea do zi ,facănd propuneri pentru

inbunataţirea aCestora atunci cănd am considerat necesar şi am susţinut rapoartele de



avizare in plenul sedinţelor Consiliului Judetean.

Din totalul de 122 de avize ale comisiei de specialitate am prezentat 17.

In calitate de consilierjudetean,mi-am exprimat votul “pentru”în toate cazurile care

întruneau condiţiile de eficientă,oprtunitate ~i necesitate.De asemenea,am luat cuvăntul

atunci cănd am considerat că este necesar,avănd prilejul să-mi expun liber punctul de ye

dere asupra prolÁeinelor dĺldte In dezbdtere.

Pe parcursul anului 2021,am participat Ia mai multe întălniri cu primarii, consilierii locali

Si cetăţenii din unităţiie administrativ teritoriale ale judeţului si anume:Zalău,Cehu Sllvaniei

~imIeu Silvaniei,Jibou,Crasna,Sărmăsag,HerecIean,Pericei,Ipp,camăr,carasteiecsarn5~đ

~unde sau

dezbătut probleme de interes economic,social,administrativ,pe care le-am preluat ~i

transmis Consiliului Judetean sprijinind rezolvarea br.

Activitatea mea de consilier judeţean s-a desfă~urat in spiritul jurămăntului depus,res

pectind prevederile legale Tn vigoare ~i programul Uniunli Democrate Maghiare din România

formaţiune de pe lista caruia am fost ales consilierjudetean.
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