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Subsemnatul Bdlan Vasile, avdnd in vedere prevederile art. 225, alin. 2
din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi

completirile ulterioare, precum qi Regulamentul de organizare qi funclionare al
C.L. Motru, depun raportul de activitate pentru anul2022.

Am fost ales consilier local din partea Partidului Nalional Liberal.
Sunt membru in doud Comisii de specialitate ale C.L. Motru, respectiv

nr.4. invilimdnt, sdnState qi familie, gtiinfi, culte qi sport qi membru in comisia
nr. 5 Proteclia mediului qi turismului, serviciu cdtre populafie, comer!,
agriculturd qi silviculturS" gi am participat la qedinlele celor doui Comisii
pentru dezbaterea Si avizarea proiectelor de hotdrdre aflate pe ordinea de zi.

Am fost desemnat reprezentantul Consiliului Local Motru in Consiliul de
administrafie al $colii Gimnaziale nr. 2 Motru qi Gradinila cu Program
Prelungit nr. 1 Motru, prin H.C.L.nr. 134117.12.2020.

Sunt membru supleant in comisia cu atribulii privind stabilirea ordinii de
prioritate in solulionarea cererilor de locuinle sociale qi membru in comisia de
analizd a cererilor in vederea repartizdrli locuinlelor cu chirie din fondul locativ
al Municipiului Motru.

In calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al municipiului
Motru am avut urmdtoarele activitdli pe anul 2022;

- Am participat la toate gedinlele ordinare, extraordinare gi 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 hotdr6re de pe ordinea de zi;

- Am suslinut toate proiectele de hotdrdre care au avut un impact pozitiv
asupra locuitorilor din municipiul Motru;
- De profesie fiind medic am acordat sprijinul necesar pentru activit5lile

desfdsurate pe linie medicald;
- La toate acliunile la care am fost convocat de cdtre Primar am rdspuns cu

promptitudine;
- Am respectat colegii consilieri;
- Am participat la toate intrunirile cu cetSlenii;
- Am participat la toate ac{iunile social-culturale organizate de cdtre

Consiliul Local Motru;
- Voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotdrdre indiferent de iniliator

atunci c6nd se fac abateri de la prevederile legale sau sunt atinse grav interesele
locuitorilor municipiului Motru;

- Am respectat jurimAn pe care l-am depus cAnd am fost ales qi voi
cetilenilor municipiului Motru.
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