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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2022

Subsemnatul Mirqu Vasile, av6nd in vedere prevederile art. 225, alin. 2

din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, precum qi prevederilor

din Regulamentul de organizare qi funclionare al C.L. Motru, depun raportul de

activitate pe anul 2022.

Sunt membru al Comisiei de specialitate nr.1 ,,ActivitSfi economico-

financiare, administrarea domeniului public Ei privat qi membru al Comisiei de

specialitate nr. 3 ,,Juridicd qi disciplinS, respectarea drepturilor gi liberti1ilor

cetSfenilor, sesiz[ri qi reclamalii".

Am fost ales consilier local al municipiului Motru pe listele Partidului

Social Democrat pentru inci un nou mandat2020-2024.

Am fost desemnat reprezentantul Consiliului Local in Consiliul de

administralie la Spitalul Municipal Motru qi in Comisia de evaluare gi

asigurarea calitdlii in cadrul Colegiului Tehnic Motru, iar pe mandatul nou sunt

membru in Comisia de evaluare pi asigurarea calitSlii la $coala Gimnazialdnr.

1Motru.

in calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului

Motru am avut urmitoarele activitdli pe anul 2022:

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

Consiliului Local Motru qi la toate gedin{ele Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Motru din care fac parte;

Am fost ales sd conduc gedinfa extraordinard de indati din data de

22.12.2022, semndnd hotSr6rea de rectificare a bugetului local pe anul 2022.

- Am luat cuv6ntul qi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor

de hotdrdri de pe ordinea de zi;

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

locuitorilor din municipiul Motru;

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

- Am participat la toate intrunirile cu cetSlenii;
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- La toate acliunile la care am fost convocat de citre Primar am rdspuns cu

promptitudine;

- Am participat la evenimentele culturale gi omagiale organizate de Primiria

municipiului Motru 9i Consiliul Local Motru (Zilele municipiului Motru,

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

de expozi(ii gi concerte organizate de artiqti ai municipiului Motru;

- Voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hot[rdre indiferent de ini{iator

atunci cdnd se incalcd legea sau sunt atinse grav interesele locuitorilor

municipiului Motru;

- Voi respecta jur6mdntul pe care l-am depus c6nd am fost ales gi voi

rdspunde totdeauna solicitdrilor cetSlenilor municipiului Motru.

CONSILIER LOCAL,
Mirqu V3gile
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