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RAPORT DE ACTIYITATE

pe anul 2019

Subsemnatul Stelian Vasile, consilier local, inbaza prevederilor art.225,

alin.2 din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, prez\nt urm6torul

raport de activitate anual pentru descrierea activitdlii pe anul 2019.

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

listele PSD.

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

Local Motru pentru mandatul de consilier local 2016 -2020.

Sunt membru in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr.1

,,Activitd1i economico-financiare, administrarea domeniului public qi privat" qi

nr. 2 ,,Amenajarea teritoriului qi urbanism, realizarea lucrdrilor publice,

conservarea monumentelor istorice qi de arhitecturS".

Prin H.C.L. nr. 22128.07.2016 am fost desemnat reprezentantul Consiliului

Local Motru in Comisia de evaluare a calitdlii invS{Smdntului la $coala

Gimnaziald nr. 1 Motru iar prin H.C.L. nr. 103129.08.2019 am fost desemnat

reprezentantul Consiliului Local Motru in Consiliul de administratie la Colegiul

Tehnic Motru.

De asemenea fac parte din comitetul director la Clubul Sportiv Minerul

Motru 2008.

i1 calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului

Motru am avut urmitoarele activitSli importante:

- Am participat la toate qedin{ele ordinare, extraordinare qi de indatd ale

Consiliului Local Motru qi la toate qedinlele Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Motru din care fac parte;

- Am fost iniliator de proiecte de hotdrdre impreun6 cu membrii PSD ai

Consiliului Local Motru;



- Am luat cuvdntul qi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor

de hotirdri de pe ordinea de zi;

- Am suslinut toate proiectele de hotdr6re care au avut un impact pozitiv

asupra localitdlii gi locuitorilor sdi;

- Am primit audienle la sediul P.S.D. din municipiul Motru;

- La toate acliunile la care am fost convocat de cltre primar qi viceprimar am

participat;

- Am participat la toate ac{iunile social-culturale organizate de cdtre

Consiliul Local Motru, simpozioane, depuneri de coroane la monumentele istorice

din Municipiul Motru;

- Am participat la toate intrunirile cu cet6[enii qi la manifestdrile prilejuite

de Ziua eroilor, I Decembrie - Zin Nationald a Romdniei, Zilele Municipiului

Motru, Ziua Europei, etc.;

in calitate de consilier local voi sprijinii interesele locuitorilor municipiului

Motru;

Aqa cum prevede legisla{ia, am urmat cursul de perfeclionare in domeniul

administraliei publice locale, cunoqtinle ce md ajutd si-mi indeplinesc eficient

indatoririle de consilier local;

Voi respecta jurdm6ntul pe care l-am depus cdnd am fost validat consilier

1ocal.
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