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Subsemnatul Giubelan Sorin, consilier local, inbaza prevederilor art.225,

alin. 2 din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, cu modificirile qi

completdrile ulterioare, prezint urmdtorul raport de activitate anual pentru

descrierea activitilii pe anul 2021.

La alegerile din 2020 am fost ales consilier local al municipiului Motru pe

listele PSD.

Sunt membru in Comisia de specialitate a Consiliului Local Motru nr.4

InvSldm6nt, sdnState qi familie, qtiinf6, culte qi sport qi membru in comisia de

specialitate nr. 2,, amenajarea teritoriului gi urbanism, realizarca lucrdrilor

publice, conservarea monumentelor istorice Si de arhitecturd, comisii constituite

prin H.C.L.nr. lzl 126.1 I .2020.

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

Motru am avut urmStoarele activit5li pe anul202l:

- Am participat la toate qedinlele ordinare, extraordinare qi de indatd ale

Consiliului Local Motru gi la toate qedinlele Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Motru din care fac parte;

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

de hotdrAri de pe ordinea de zi;

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

asupra 1ocalit61ii gi locuitorilor sdi;

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

- La toate ac{iunile la care am fost convocat de cdtre primar 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;



De profesie fiind asistent medical, am sustinut toate proiecte de hotdrdre care au

vizat unitdlile de invdfimint, precum qi activitdlile cu caracter medical, mai ales

pe perioada de pandemie;

- Am participat [a toate intrunirile cu cetdlenii qi la manifest[rile prilejuite

de 1 Decembrie - ZiuaNafionald a Rom6niei,

tn calitate de consilier local voi sprijinii interesele locuitorilor municipiului

Motru;

Voi respecta jurdmdntul pe care l-am depus c6nd am fost validat consilier

local.
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