
 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

pe anul 2016 

 

          Subsemnatul Mîrșu Vasile, având în vedere prevederile art. 51, alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, 

precum şi prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.L. Motru, 

depun raportul de activitate pe anul 2016. 

Sunt membru al comisiei nr. 4 „Învăţământ, sănătate şi familie, culte şi sport” şi 

membru al  comisiei nr.2 „AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, 

REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CONSERVAREA MONUMENTELOR 

ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ. 

          La alegerile din iunie 2016 am fost ales consilier local al municipiului Motru 

pe listele Partidului Social Democrat. 

La data de 22.06.2016 am fost validat de Comisia de Validare a Consiliului 

Local Motru pentru mandatul de consilier local 2016 – 2020, comisie al cărei 

președinte sunt conform HCL.nr. 1/22.06.2016 

                 În  calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Motru am avut următoarele activităţi: 

      -  Am participat la toate şedinţele ordinare, extraordinare şi de îndată ale 

Consiliului Local Motru şi la toate şedinţele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Motru din care fac parte; 

      - Am fost ales președinte de ședință pentru a conduce lucrările Consiliului Local 

Motru pe perioada septembrie, octombrie și noiembrie 2016, semnând de legalitate 

împreună cu secretarul municipiului , un nr. de 59 hotărâri. 

    -  Sunt desemnat reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de administrație la 

Colegiul Național George Coșbuc și in Comisia de evaluare și asigurarea calității în 

cadrul Colegiului Tehnic Motru. 

      - Am luat cuvântul şi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor de 

hotărâri de pe ordinea de zi; 



      - Am susţinut toate proiectele de hotărâre care au avut un impact pozitiv 

locuitorilor din municipiul Motru; 

     -  Împreună cu colegii consilieri am inițiat proiecte de hotărâre care au venit în 

sprijinul cetățenilor municipiului Motru. 

-  Am respectat colegii consilieri şi în general am fost respectat; 

      -  Am participat la toate întrunirile cu cetăţenii; 

     -  La toate acţiunile la care am fost convocat de către Primar şi Viceprimar am 

răspuns cu promptitudine; 

    -  Am participat la evenimentele culturale şi omagiale organizate de Primăria 

municipiului Motru şi Consiliul Local Motru (Zilele municipiului Motru, 

comemorarea eroilor revoluţiei din 1989), precum şi la evenimentele ocazionate de 

expoziţii şi concerte organizate de artişti ai municipiului Motru; 

    -  Voi vota tot timpul împotriva proiectelor de hotărâre indiferent de iniţiator atunci 

când se încalcă legea sau sunt atinse grav interesele locuitorilor municipiului Motru; 

     - Voi respecta jurământul pe care l-am depus când am fost ales şi voi răspunde 

totdeauna solicitărilor cetăţenilor municipiului Motru. 

 

 

 

 

            CONSILIER LOCAL, 

                                                                     Mîrșu Vasile 


