{
coHStUtut-

NR.

a

NA

L LicTRij
Ii!l

u

RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2019

Subsemnatul

Bulgariu Cristian, avdnd in vedere prevederile art. 225, alin.

2 din O.U.G. nr.

5712019, privind Codul Administrativ, precum

gi

ale

Regulamentului de organizare gi functionare al C.L. Motru, prezint urmEtorul
raport de activitatea pentru perioada ianuarie

- decembrie

20L9.

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 Hotdrdrea
Consiliului Local nr.

21

22.06.2016.

Prin H.C.L. nr. 6122.06.2016 am fost desemnat membru in Comisia nr.2
,,Amenajarea teritoriului qi urbanism, realizarea lucrdrilor publice, conservarea

monumentelor istorice qi de arhitecturi" qi membru in Comisia nr. 6 ,,Muncd,
proteclie gi asistenld social6, proteclie copii" qi am participat la lucrdrile acestor
Comisii.

in

calitate de consilier local

in cadrul Consiliutui Local al municipiului

Motru am avut urmdtoarele activitdli:

-

Am participat la toate qedinlele ordinare, extraordinare qi de indatl

ale

Consiliului Local Motru gi la toate qedin{ele Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Motru din care fac parte;
- Am luat cuvAntul gi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor de
hot6rAri de pe ordinea de zi;

- Am sus{inut toate proiectele

de hotlrdre care au avut un impact pozitiv

asupra locuitorilor din municipiul Motru;

- Am fost ini{iator de proiecte de hotSr6re impreund cu membrii PNL ai
Consiliului Local Motru.
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Fiind consilier ales pe listele PNL am primit audienle la sediul P.N.L. din

municipiul Motru;

- Am participat la toate intrunirile cu cetdlenii;
- La toate ac(iunile la care am fost convocat de citre Primar qi Viceprimar am
rdspuns cu promptitudine;

- Am participat la toate actiunile social-culturale organizate de cdtre Consiliul
Local Motru;

-

Am participat la toate intrunirile cu cetS{enii gi la manifestdrile prilejuite

,,Ziua eroilor", 1 Decembrie

-

-

de

ZiuaNalional[ a Rom6niei,ZiuaEuropei, etc.;

Voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotirdre indiferent de ini{iator

atunci cdnd se incalcd legea sau sunt atinse grav interesele locuitorilor
municipiului Motru;
- Am respectat gi voi respecta jur[mdntul pe care l-am depus cdnd am fost ales
gi am sd rdspund totdeauna solicitdrilor cetSlenilor municipiului Motru.

CONSILIER LOCAL,
Bulgariu Cristian

