
 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

pe anul 2016 

 

          Subsemnatul Bulgariu  Cristian, având în vedere prevederile art. 51, alin. 4 

din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi 

actualizată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al C.L. 

Motru, prezint următorul raport de activitatea pentru perioada 22 iunie – 31 

decembrie  2016. 

        La alegerile din 05.06.2016 am fost ales consilier local al municipiului Motru 

pe listele PNL. 

        Sunt la primul mandat de consilier local, fiind validat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 2/ 22.06.2016.  

        Prin H.C.L. nr. 6/22.06.2016 am fost desemnat membru în Comisia nr. 2 

„Amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură” şi membru în Comisia nr. 6 „Muncă, 

protecţie şi asistenţă socială, protecţie copii” şi am participat la lucrările acestor 

Comisii. 

       În  calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Motru 

am avut următoarele activităţi: 

      -  Am participat la toate şedinţele ordinare, extraordinare şi de îndată ale 

Consiliului Local Motru şi la toate şedinţele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Motru din care fac parte; 

      - Am fost iniţiator al proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat 

special reprezentanţilor  municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor 

pentru revocarea administratorului special actual la SC  UATAA Motru SA şi 

desemnarea unui nou administrator special; 

      - Am luat cuvântul şi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor de 

hotărâri de pe ordinea de zi; 

 



 

     - Am susţinut toate proiectele de hotărâre care au avut un impact pozitiv asupra 

locuitorilor din municipiul Motru; 

    -  Fiind consilier ales pe listele PNL am primit audienţe la sediul P.N.L. din 

municipiul Motru;  

     -  Am participat la toate întrunirile cu cetăţenii; 

     -  La toate acţiunile la care am fost convocat de către Primar şi Viceprimar am 

răspuns cu promptitudine; 

    -  Am participat la toate acţiunile social-culturale organizate de către Consiliul 

Local Motru; 

-  Am participat la toate întrunirile cu cetăţenii şi la manifestările prilejuite de 

„Ziua eroilor”, 1 Decembrie – Ziua Naţională a României; 

    -  Voi vota tot timpul împotriva proiectelor de hotărâre indiferent de iniţiator 

atunci când se încalcă legea sau sunt atinse grav interesele locuitorilor municipiului 

Motru; 

     - Am respectat şi voi respecta jurământul pe care l-am depus când am fost ales 

şi am să răspund totdeauna solicitărilor cetăţenilor municipiului Motru. 

 

 

 

 

 

 

            CONSILIER LOCAL, 

                                                           Bulgariu  Cristian 


