RAPORT DE ACTIVITATI:
PE ANUL 2018

Consilier UDMR : NAGY IMRE
Membru al Comisiei pentru agriculturd, activitdti economico - financiare,
amenajarea teritoriu Iui gi urbanism
AvAnd in vedere validarea mandatului de consilier in sedinla de constituire a
Consiliului local al comunei Sdlard din data de 24.06.2016 si ca reprezentant al Consiliului
Local al comunei Sdlard fiind membru al Comisiei pentru agriculturd, activitdli
economico - financiare, amenajarea teritoriului 9i urbanisrn,
LuAnd in considerare faptul cd intreaga activitate din anul 2018 s-a desfagurat cu
respectarea strictd a dispozitiilor Legii nr. 21512001 - Legea administratiei publice locale,
republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii nr, 393/2004 privind Statulul
alegilor locali precum gi a Hotdrdrii Consiliului local al comunei Sdlard privind aprooarea
Regulamentului de organizare r;i functionare a Consiliului local al comunei Salard

in perioada anului 201 ii am participat la un numar de 11 sedinte ordinare si 1 sedinla
de indatd . Am lipsit de la o sedintd a Consiliului local
De asemenea am participat Ia toate sedintele comisiei de specialitate, la care am fost
convocat, in functie de proiectele de hotdrAre propuse pe ordinea de zi aldturi de primarul
comunei, secretarul comunei , consilier contabil , sau alti functionari din cadrul aparatului de
.

specialitate al primarului.

Am participat la adoptarea unui numar de 96 de hotdrAri ale Consiliului local.
AnalizAnd proiectele de hotdrAre am venit cu propuneri atunci cand a fost cazul am
sustinut si promovat toate proiectele, ce au vizat: programe de dezvoltare economicosociald, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea
teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism, agriculturd, comert si servicii, gospoddrire
comunald,etc.
Am mentinut legdtura permanent cu locuitorii comunei ,ocazie cu care am transmis
proiectele avizate in sedintele consiliului local , cu impact asupra cetatenilor totodata
preluAnd mesajele lor cu care am participat Ia discutii in plen, venind de asemeni cu
propuneri pentru solutionarea lor.
Pe parcursul anului 20'18 mi-am desfasurat intreaga activitate de consilier local in
folosul comunitatii , am participat la dezbaterea tuturor proiectelor de hotdrAre impreund cu
alli consilieri locali,avAnd o colaborare in ceea ce priveste bunul mers al activitdtilor si in
special dezvoltarea economico- sociald a localitdtii.

O colaborare foarte bund am avut cu salarialii Primdriei comunei Sdlard ,ori de cAte ori
am solicitat diferite relalii si informalii am primit sprijinul acestora.

in calitate de ales local , am depus la termen si in conformitate cu prevederile regare,
declaratiile de avere si interese
Sper ca anul 2019 sd ne aducd mai multe realizdri, astfel si eu m6 voi imolica mai
activ in toate problemele 9i cerinlele ce vor apdrea, aducandu-mi aportul de fiecare datd
pentru bunul mers al activitdlilor din cadrul Consiliului local al comunei Sdlard.

CONSILIER LOCAL,

