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RAPORT DE ACTIVITATE

pentru intervalul Octombrie 2020 - Decembrie 2021

consilier local in cadrul Consiliului Local Copalnic Manastur

Subsemnatul CtUfaN STEFAN, in calitate de consilier local din partea formatiunii

Uniunea Salvati Romania (USR), ales in urrna procesului electoral din data de 27 septembrie

2020, avand in vedere prevederile art.225 alin. (2) din OUG nr. 5712019 privind Codul

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,vaprezint Raportul de activitate al

subsemnatului (ei), structurat dupa cum urmeaza

in perioada Octombrie 2020 -Decembrie 2021 arnparticipat la toate qedinfele ordinare,

extraordinare qi de indatd ale Consiliului Local precum qi la toate qedinlele comisiilor din care

fac parte, respectiv:

' Secretar Comisia pentru administratie publica, urbanism si amenajarea teritoriului si

agricultura;

. Membru in Consiliul de Administratie de la Scoala Gimnaziala "Augustin Buzura"

Copalnic Manastur ;

Activitatea din comisii s-a concretizat in abordarea, analizarea , avizarea/neavizarca

proiectelor repartizate comisiei din care fac parte.

M-am implicat activ in sportul din comuna Copalnic Manastur, ocupandu-ma de echipa de

fotbal in calitate de conducator de echipa.

Pentru satul Laschia am reusit sa fac urmatoarele lucruri:

- Terminarea lucrarilor de aductiune si bransarea locuitorilor laapape ultimii 2,7 km;

- lnceperea constructiei unui vestiar nou pentru echipa de fotbal;

- Aprovizionarea cu lemne de foc pentru populatia din sat.;

- Demersuri pentru construirea podului peste r6ul Cavnic , l6nga terenul de fotbal

Pe parcursul intregii perioade , am solicitat informa(ii de la Primdrie qi alte institufii ?n

legdturi cu toate intrebarile cetifenilor gi colegilor din USR.

Am participat la intdlniri cu cetdfenii at6t la sediul primdriei cdt qi pe teren, subiectele

abordate fiind diverse.

Am realizat activit[Ii de informare a cetafenilor UAT Copalnic Manastur prin diferite

mijloace ,cu privire la Proiectele de hotardre propuse qi adoptate.

z\.\L.2$2\
COPALNIC MANASTUR


