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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul2022

Subsernnatul HUIDU VASILE, consilier local, in baza prevederilor art.

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

qi cornpletdrile ulterioare, prezint urmdtorul raport de activitate anual pentru

descrierea activitdtii pe anul 2022.

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

listele alianfei USR-PLUS, fiind la primul mandat de consilier .

Sunt secretar al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Motru nr.l.

activitali economico-financiare, administrarea domeniului public qi privat qi

preqedinte al comisiei de specialitate nr. 5 ,,Protecfia rnediului qi turism, serviciu

cdtre populafie, comer{, agriculturi qi silvicultur5, comisii constituite prin

H.C.L.nr. l2l 126.ll .2020.

Am fost desemnat prin H.C.L.nr. 134117.12.2020 reprezentantul consiliului

local Motru in Consiliul de Administrafie al Colegiului Nafional George Coqbuc

qi Colegiul tehnic Motru.

Sunt metnbru in comisia cu atribufii privind stabilirea ordinii de prioritate

in solu{ionarea cererilor de locuin{e sociale qi membru in comisia de solufionare a

contestafiilor in vederea rcparlizdrii locuinfelor 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 qedinlele ordinare, extraordinare qi de indatd ale

Consiliului Local Motru qi la toate Eedinfele Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Motru din care fac parte;

in perioada februarie, martie qi aprilie 2022 am fost preqedinte de Eedin{d

gi am semnat, impreund cu secretarul general, de legalitate 30 hotdr6ri.

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

de hotirAri de pe ordinea de zi;
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- Arn susfinut toate proiectele de hotdrAre care au avut un impact pozitiv

asupra localit6lii Ei locuitorilor sdi;

- Am primit audienfe la sediul partidului;

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

- Am participat la toate acfiunile social-culturale organizate de cStre

Consiliul Local Motru, simpozioane, depuneri de coroane la monumentele

istorice din Municipiul Motru;

- Arn participat la toate intrunirile cu cetl{enii Ei la manifestlrile prilejuite

de I Decembrie -Ziua Nafionald a RomAniei,

in calitate de consilier local voi sprijinii interesele locuitorilor municipiului

Motru;

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

local.

CONSILIER LOCAL
Huidu Vasile
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