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“Raport de activitate” 

In conformitate cu legislatia in vigoare dar si pornind de la premisa ca, fiecare ales local are datoria 

morala de a prezenta cetatenilor comunitatii unde a fost ales realizarile si implicarile lui de-a lungul celor 

patru ani de mandat, voi sintetiza mai jos raportul meu de activitate pentru anul 2021. 

Participare sedinte ordinare/extraordinare 

 Am participat la toate sedintele Consiliului Local al comunei “Stefesti” in limita posibilitatilor 

avute, atat fizic cat si online. 

Amendamente aduse la proiecte in desfasurare 

 In decursul anului 2021 am adus diferite amendamente la proiectele de pe ordinea de zi reusind 

alaturi de ceilalti colegi sa ajungem la un sens comun.In urma acestor modificari au fost realizate 

diferite investitii din ele amintind: 

a) Marirea retelei de iluminat public prin urmare au fost iluminate diferite zone cu risc de 

accidente rutiere (zona Tabara) precum si zone unde iluminatul public nu exista. 

b) Suplimentarea bugetului necesar scolii gimnaziale pentru sustinerea implementarii 

diferitelor proiecte de dezvoltare. 

c) Am sustinut si depus doua regulamente de functionare ale terenului de fotbal sintetic si al 

terenului de fotbal comunal. 

d) Am sustinut  HCL cu privire la intocmirea unui regulament de acordare a finantarii 

activitatilor sportive cu finantare directa de la bugetul local. 

Intrebari/interpelari 

 In ceea ce priveste capitolul de mai sus am depusemultiple interpelari executivului comunei 

Stefesti cu privire la diverse probleme identificate pe raza localitatii cat si semnalate de cetateni. 

Tot aici tin sa mentionez ca nu am primit raspuns la toate interpelarile aduse executivului. 

 Totodata de fiecare data cand am considerat ca este necesar sa intervin cu diferite intrebari nu 

am ezistat si am sustinut in cadrul sedintei fiecare punct de vedere sau cauza venita din partea 

cetatenilor. 

Activitati desfasurate 

 Am participat la cateva activitati de ecologizare a comunei  

 Am participat la diferite acte de ajutor in cadrul Consiliului 

 Am organizat si sustinut individual acte de donatie si ajutor multiple  

Sunt aici pentru a reprezenta interesele cetatenilor si voi face tot ce imi sta in putinta in continuare 

pentru a dezvolta si aduce la un alt nivel comuna noastra. 

In incheiere doresc sa multumesc tuturor cetatenilor care mi-au acordat incredere in toamna 2020! 

 

Iulian Gabriel Vasile 


