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RAPORT DE ACTIVITATE

2018

Consilier,

Bogdan Vasile

ln conformitate cu prevederile legii 21512001 a administratiei publice locale,
cu completarile si modificarile ulterioare, avem obligatia de cosilier local ales, sa
depunem un raport de activitate anual.

ln calitate de consilier ales pe listele PSD, arn participat activ la sedintele
ordinare, extraordinare si deindata, convocate in decursul anului 2018. Au fost si
sedinte ale consiliului local la cilre nu am participat, dar nu din rea vointa ci am fost
plecat din localitate in delegatii de serviciu.

Consiliul local dupa validare este structurat pe 3 comisii de specialitate, pe
principalele domenii de activitate iar eu fac parte din comisia nr. l,,comisia pentru
dezvoltare economico- sociala, buget-finante ". La aceasta comisie din care fac
parte 5 consilieri, eu sunt presedintele comisiei si pot afirma ca avem o colaborare
foarte buna in dezbaterile ce vizeaza hotararile ce se iau de consiliul local, fiind
aproape de noi cu explicatii si detalii, de fiecare data peronalul din cadrul de
specilalitate a primariei in frunte cu Doamna Primar, drept pentru care le multumesc
frumos.

La initiativa conducerii primariei, a scolii din Tasca, a unor organizatii, care au
dorit sa aduca locuitorilor din Tasca, din localitatile limitrofe si uneori din afara
tarii,festivaluri culturale, concursuri pe diferite teme, consilierii au fost receptivi si au
aprobat sprijin finanaciar si logistic acestor activitati . Regret ca nu am gasit finantare
pentru sprijinirea tineretului nostru, de a se bucura de conditii mai bune pe un teren
de sport asa cum pe buna dreptate se doreste.

Scoala Tasca a avut o activitate culturala deosebita in anul 2018t2019, dar si
elevi care la final de an au terminat cu media 10 si au fost premiati si evidentiati in
cadrul serbarii de ziua comunei.Deasemeni am sprijinit initiativa Doamnei Director,
pentru concursurile si taberele elevilor in deplasarile peste hotarele tarii, Pentru toti
elevii care au valoare si obtin astfel de note sau premii in concursuri pe linie cultural-
sportiva le transmit ca vor avea sprijinul meu, al consilierilor si conducerii primariei.
Conducerii scolii, a dascalilor care-i indruma, felicitari si elevilor success pe mai
departe.



Comuna Tasca cu populatie de aproape 100% ortodoxa este vegheata de
constructiile marete ale celor trei biserici, care au primit finantare pentru lucrari de
constructii si reparatii. Multumiri celor trei preoti care au fost alaturi de noi la
deschiderea activitatilor culturale.

Apreciez pe toti locuitorii comunitatii noastre, care ne sprijina ne lauda sau ne
critica, pentru modul de rezolvare a problemelor care fac obiectul activitatii de
consilier local si le transmit ca sunt deschis pentru discutii constructive.

06.09.2019 Consilier,

Bogdan Vasile
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