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RAPORT DE ACTTYITATE
pe anul 2018

Subsemnatul Stelian Vasile, consilier local, inbazaprevederilor art.51, alin.4 din

Legea rr.2l5l200l privind Administra(ia Publicd Locald, republicatd, prezint
urmdtorul raport de activitate anual pentru descrierea activit5lii pe anul 2018.

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

La data de 22.06.2016am fost validat de Comisia
Motru pentru mandatul de consilier local 2016
Suntmembru

in

-

de Validare a Consiliului Local

2020.

comisiile nr. 2,,Amenajarea teritoriului gi urbanism, realizarea

lucr6rilor publice, conservarea monumentelor istorice gi de arhitecturi"

Activit[fi economico-financiare, administrarea domeniului public

$i nr.l ,)

qi privat".

Prin H.C.L. nr. 21128.07.2016 am fost desemnat reprezentantul Consiliului Local
Motru in Consiliul de administrafie la Colegiul Tehnic Motru gi $coala Gimnazial6 nr.
1

Motru qi membru in Comisia de evaluare a calitilii invdf6mintului la Grldinila nr.

1

cu PP.

De asemenea fac parte din comitetul director la clubul sportiv Minerul Motru
2008.

in

calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Motru

am avut urmdtoarele

activitili importante:

- Am participat la toate qedinlele ordinare, extraordinare gi de indatd ale
Consiliului Local Motru gi la toate qedin(ele Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Motru din care fac parte;

-

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

hotErdri de pe ordinea de zi;

Am fost ales pregedinte de gedinfd pentru a conduce lucrdrile Consiliului Local Motru
in lunile aprilie, mai gi iunie.

-

Am suslinut toate proiectele de hotlrdre care au avut un impact pozitiv asupra

localitdlii gi locuitorilor s6i;

-

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

La toate actiunile la care am fost convocat de cdtre primar gi viceprimar am

participat;

-

Am participat la toate acliunile social-culturale organizate de cdtre Consiliul

Local Motru, simpozioane, depuneri de coroane la monumentele istorice din Municipiul
Motru;

-

Am participat la toate intrunirile cu cetd[enii gi la manifestdrile prilejuite

,,Ziua eroilor",

in

I Decembrie - ZiuaNalionald

calitate de consilier local

de

a Romdniei;

voi sprijinii

interesele locuitorilor municipiului

Motru;

Aga cum prevede legislalia, am urmat cursul de perfeclionare in domeniul
administrafiei publice locale, cunogtin{e ce md

ajuti s6-mi indeplinesc

indatoririle de consilier local;

Voi respecta jur6mand pe care l-am depus c6nd am fost ales.

LOCAL

eficient

