
 
RAPORT DE ACTIVITATE  
01.01.2020 – 31.12.2020 

 
Consilier local : BACEA VASILE 
 

Subsemnatul BACEA VASILE, consilier local al comunei Micăsasa, județul Sibiu, ales la 
alegerile locale din data de 05 iunie 2016 pe listele din partea formațiunii politice a Partidului Social 
Democrat (PSD) și reales la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pe listele din partea 
formațiunii politice a Partidului Social Democrat (PSD), în temeiul art. 225 alin(2) din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint 
raportul de activitate pentru anul 2020 după cum urmează: 

 
I. Participări la ședințele Consiliului Local Micăsasa 

În cadrul Consiliului Local Micăsasa până la data de 13 noiembrie 2020 am fost ales ca 
membru în Comisia pentru agricultură amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism 
iar de la data de 13 noiembrie 2020 am fost ales ca membru în cadrul Comisiei pentru activități social 
culturale, culte învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și 
sport. 

Am participat la toate ședințele ordinare, extraordinare și de îndată a Consiliului Local 
Micăsasa, precum și cele organizate pe comisii, unde am luat cuvântul ori de câte ori a fost nevoie. 

Am susținut toate proiectele de hotărâri supuse aprobării Consiliului Local Micăsasa. 
Am participat în cadrul următoarelor comisii: 
a) Comisia de atribuire directă/licitație, pentru atribuirea contractelor de închiriere a pajiștilor, 

atât pentru procedura atribuirii directe cât și pentru procedura licitației publice, numit prin 
HCL Micăsasa nr.21/29.05.2020 privind închirierea unor pajisti aflate in domeniul public al 
Comunei Micăsasa, județul Sibiu. 

b) Comisia de recepție a lucrărilor şi investiţiilor executate de comuna Micăsasa, județul Sibiu 
numit prin Dispoziția primarului comunei Micăsasa, județul Sibiu nr. 54/2016. 

c) În cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Micăsasa, județul Sibiu, 
numit  prin Dispoziția primarului comunei Micăsasa, județul Sibiu nr. 15/2020. 
 

II. Întâlniri cu cetățenii 
 

În cursul anului 2020 activitatea referitoare la întâlnirile cu cetățenii din comuna 
Micăsasa, județul Sibiu, s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
 

În toată acestă perioadă am acționat cu corectitudine și bună-credință, având ca unic 
scop apărarea intereselor comunității care m-a ales. 

 
 
 

Consilier local PSD, 
BACEA VASILE 

 


