
CONSILruL LOCAL AL MTNICIPIULUI
Consilier : Gheorghita Vasilica

Raport
privind activitatea desfasurata in perioada- 

iunie 2012-iunie 2013

subsemnata,Gheorghita Vasilica, in calitate de consilier in consiliul

Local al municipiof"i Ctiiova, in conformitate cu prevederile art'50 din

;;;;";.3%Dl}4privind stalurul alesilor locali si arr,51 din Legea nr.2l5

priiinJ ea**straia publicalocala prezint raportul de activitate din

perioada iunie z}n' iunie 2013'

In urma constituirii Consiliului Local al Municipiului Craiova din

iunie za:r-s-au stabilit comisiile de specialitate-fiind desemnata sa fac parte

din comisia IV- pentru Invatamant,sanatate,cultura,culte,Tineret si sport'

In calitate de Consilier local, am participat la toate sedintele de

comisii si de coJiu, ordioare si exfaordinari , intervenind in dezbateri

atunci cand am considerat ca este necesar, avand prilejul sa-mi elpun

punctul de vedere;6* problemelor aflate in dezbatere si sa-mi exercit

dreptul la vot in mod liber'
In cadrul sedintelor desfasurate de Consiliul Local Municipal Craiova'

am adresat t rrolJiot rpelari referitoare la rezolvarea unor probleme de

interes cetatenesi, it*rt 
-o,ort 

dinfie acestea rezolvandu-se prin directiile si

serviciile din cadrul Primariei Municipiului craiova.

em partic?pat;ri ;; cate ori am fost convocata la Dezbaterile Publice

organizateOe miilaria Municipiului Craiova, privind hoiectul de hotarare

pentru aprobarea ta:relor si impozitelor pentru anul z}l3,Proiectul de buget

pentru anul 2013 si Dezbaterea publica pti"ioa procesul de regionaliTare-
-tlescentral 

nu e din Romania'
Am fost de asemenea desemn ata careprezentant al consiliului local al

municipiului craiova sa fac palte din consiliul de adminsfiatie al unor

institutii de invatamant si cultura, cum ar fi: Scoala generalaNr'22 
"Mircea
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Eliade,,, scoala Particulara 
"Ethos", Teatrul pen{1copii si Tineret

..Colibri,,, luand prfi"l; t;dintele de Consiliu ori de cate ori am fost

convocata r*rotn*a o parte din problemele cu cale acestia se confrunta'

In data dea3fi4l20l3 am insotit un grup de 37 de elevi de la scoala

Particulara Ethos, care au facut o vizita institutei Primariei craiova'

raspunzanO iofetarito1-adrerat de elevi in sala Mare a Consilului Primariei

Craiova, irr ruO*Gtogfamului institutiilor de invatamant:"Sa stii mai multe'

sa fii mai bun"!
In perioada mandatului mi-am desfasurat programul de audiente cu

cetatenii, u111 pr.iou, proUtr*.le sesizate de acestia,am intocmit note de

audienta atunci ;;; fost cazul, parte d.rn s.oligitarile acestora gasindu-si

rezolvarea prin dr*.tt*ile facute catre institgtiile abilitate'

Amparticipatlamanifestarileculturale'sportive,comemorativesi
actiunile orga^iii"de Primaria municipiului Craiova la care am fost

invitata in calitate de Consilier Local'

In aceasta p.riouau * ruottt sa respect intgcmai Juramantul depus si

saactionezcutortapricepereasrenergiapentrubinelecetatenilorsi
prosperitatea Municipiului Craiova'

Avandinvederecaafostprimulandinprimulmeumandatj., .-.^
Consilier, pentru viitor doresc sa-mi imbunatatesc pennanent acttvttatea sl a

ma implic mai mult in rezolvarea problemelor edilitar-gospodaresti '

Consilier,
Vasilica Gheorghita
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