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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2018

Subsemnatul Mirqu Vasile, avdnd in vedere prevederile art. 51, alin.4 din

Legea r:r.2l5l20}l, privind administra[ia publici local6, republicati qi acttnllzatd,

precum gi prevederilor din Regulamentul de organizare gi func{ionare al C.L. Motru,

depun raportul de activitate pe anul 2018.

Sunt membru al comisiei nr. 4,,inv[!6mdnt, sdnltate qi familie, culte qi sport" qi

preqedinte al comisiei nr.2 ,,AMENAJAREA TERITORIULUI $I URBAIIISM,

REALIZAREA LUCRARIL9R PUBLICE, CONSERVAREA MONUMENTELOR

ISTORICE $I DE ARHITECTURA.

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 cdrei

preqedinte sunt conform HCL.nr. 1122.06.2016

i, calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului

Motru am avut urmdtoarele activit6li:

- Am participat la toate gedinlele ordinare, extraordinare qi de indat6 ale

Consiliului Local Motru qi la toate gedinlele Comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Motru din care fac Parte;

- Sunt desemnat reprezentantul Consiliului Local in Consiliul de administralie

la Colegiul Nalional George Coqbuc gi in Comisia de evaluare qi asigurarea calitSlii

in cadrul Colegiului Tehnic Motru.

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

hot6rAri de pe ordinea de zi;

- Am susfinut toate proiectele de hotdrdre care au avut un impact pozitiv

locuitorilor din municiPiul Motru;

CON SILI l-cc
?v'



I

- Am respectat colegii consilieri qi in general am fost respectat;

- Am participat la toate intrunirile cu cetdfenii;

- La toate acliunile [a care am fost convocat de cdtre Primar gi Viceprimar am

rdspuns cu promptitudine;

- Am participat la evenimentele culturale gi omagiale organizate de Primdria

municipiului Motru gi Consiliul Local Motru (ZiIele municipiului Motru,

comemorarea eroilor revoluliei din 1989), precum gi la evenimentele ocazionate de

expozilii qi concerte organizate de artigti ai municipiului Motru;

- Voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotSrdre indiferent de initiator atunci

cdnd se incalcd legea sau sunt atinse grav interesele locuitorilor municipiului Motru;

- Voi respecta jurdm6ntul pe care l-am depus c6nd am fost ales qi voi rispunde

totdeauna solicitdrilor cet6{enilor municipiului Motru.

CONSILIER LOCAL,
Mirgu Vasile


