RAPORT OF ArĆMŢATF

Tn conformitate Cu prevederile art. 225 aIm. 2 din Codul Administrativ
aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, precum si prevederile din Regulamentul de
Organizare si Funcţionare a Consiliului Judeţean Sălaj, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Sălaj nr. 32 din 30 aprilie 2020, prezint raportul de activitate
pe anul 2021
1-ACTIVITATFA TN CONSILIU L JUDEŢEAN SĂLAJ
Tn anul 2021, am participat Ia 12 şedinţe ordinare si Ia 6 şedinţe
extraordinare ale autorităţi deliberative.
Tn cadrul acestora, am participat Ia dezbaterea si adoptarea a 198 de
hotărâri ale consiliului judeţean, în conformitate cu avizele comisiilor de
specialitate, formulând întrebări si interpelări în plen.
Tn calitate de membru al comisiei de validare am examinat legalitatea
alegerii unor membrii în diferite comisii.
2-ACTIVITATEAÎN COMISIA DE SPECIALITATE
Prin Hotărârea nr. 93 din 18 noiembrie 2020 privind stabilirea componentei
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Sălaj pe principalele domenii de
activitate am fost desemnat membru în Comisia juridică, administraţie publică
locală şi situaţii de urgenţă, prezentând raportul de avizare al comisiei de
specialitate pentru 5 proiecte de hotărâri.
Am studiat si analizat proiectele de hotărâre care au făcut obiectul
şeduiiţelor coirilsiel, exprlinâiidu-ini liLer puiic.Lul tie vedeie priii luarea tuvânlului
si prin votul acordat în plenul comisiei. Am participat Ia toate şedinţele comisiei
de specialitate.
3-AcTIVITATEA TN TERITORIU
Am participat Ia unele şedinţe ale consiliilor locale ale comunelor Sâg şi
Bănişor si Ia adunări cetăţeneşti în comunele de pe valea Crasnei, popularizănd
obiectivele de investiţii în derulare sau care urmează a fi implementate,
considerând cä prin acest demers am crescut încrederea acordată instituţiei
Consiliul Judetean Salaj.
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În cursul anului 2021 am identificat uncle probleme privind accesul Ia
proprietăţi ale cetătenilor din localitatea Tusa comuna Sâg, din drumul Judeţean
Di 191 D, semnalând aceste aspecte odata Cu predarea amplasamentului
constructorului în cadrul proiectului,, Reabilitare şi modernizare drum judeţean
Di 191 D: Valcău de Jos Fizeş Sâg Tusa limită judeţ Cluj, km 10 + 800—31 +
330”
Am colaborat Cu funcţionarii din compartimentele de specialitate ale
consiliului judetean în scopul identificarii soluţiilor pentru rezolvarea situaţiei
juridice a terenului aferent drumului judeţean Di 191 D Ia intrarea în localitatea
Tusa, km. 201790 21 I 085, respectiv actualizarea C.F. 50805. participând Ia
mai multe întâlniri de lucru alături de functionari din consiliul judetean, pe
traseul drumului judetean Di 191 D.
Am participat alături de functionari din consiliul judetean Ia identificarea
limitelor terenului apartinând de Centrul de agrement,, lzvoarele Barcăului”
situat în localitatea Tusa comuna Sâg, necesar pentru solicitarea trecerii
imobilului din domenuiul public al statului si administrarea Ministerului
Tineretuilui si Sportului, în domeniul public al judeţului Săiaj şi administrarea
Consiliului iudeţean Sălaj
Am participat Ia implementarea proiectelor Prietenie, sănătate şi voie
bună prin sport” şi ,,Dezvoltare prin mişcare”, proiecte finanţate de către
Consiliul iudeţean Sălaj în cadrul programului anual de finanţare pentru activităţi
nonprofit de interes judeţean, pentru activităţi de tinertet, sportive şi recreative.
Am participat Ia manifestari organizate cu ocazia Zilei Nationale a
României.
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Consilier judeţean,
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