RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2019

1ffi

Subsemnatul Cojocaru lon, avdnd in vedere prevederile art. 225, alin.2
din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ qi Regulamentul de
organizare qi functionare al C.L. Motru, depun raportul de activitate pe anul

20t9.
Prin H.C.L. nr. 1122.06.2016 am fost ales membru in Comisia de Validare
a mandatelor consilierilor, iar prin H.C.L. nr. 2122.06.2016 am fost validat
pentru mandatul de consilier local 2016 - 2020.
Sunt preqedinte al Comisiei nr. 3 ,,Juridici gi disciplinS, respectarea
drepturilor qi libertdtrilor cet6{enilor, sesizdri qi reclamalii" qi membru in comisia
nr. 1 ,,Activit6li economico - financiare, administrarea domeniului public qi
privat".
In cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru am pus in
disculie diferite sesizdri ale cetd{enilor gi am suslinut toate activitdtile din

municipiul Motru. Totodatl am sprijinit
moderniz

ar

ea

gi

acliunile de reabilitare

qi

strizilor.

Prin H.C.L nr. 21128.07.2016 am fost desemnat reprezentantul
Consiliului Local Motru in Consiliul de Administralie la $coala Gimnaziald nr.
1

Motru.

Sunt reprezentantul Consiliului Local Motru in Consiliul

de

Administrafie la Spitalul Municipal Motru.

Am indeplinit orice alte atribu{ii referitoare la activitatea comisiilor,
prevdzute de lege, de Regulamentul de organizare qi functionare al C.L. Motru,
precum qi de cele stabilite de Consiliul Local Motru.
Am participat de drept la gedinlele ordinare gi extraordinare ale
Consiliului Local Motru, am participat la dezbater\le in plen qi la adoptarea
proiectelor de hotdrdre aflate pe ordinea de zi.
Am avut o pozilie activd particip6nd la majoritatea dezbaterilor ocazionate
de adoptarea hotdrArilor puse in disculie.

Am avut intdlniri cu cet6lenii care au ridicat o serie de sugestii qi

propuneri referitoare la problemele lor.

impreunS cu ceilalli consilieri am participat la acliunile culturale
desfrgurate in cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane la

monumentele istorice din municipiu.
Activitatea de primire in audien(d a cetd\enilor am desfrgurat-o
desfrgor in fiecare 1un6, la sediul ALDE Motru, conform planificdrii.

qi

o

Am iniliat proiecte de hotdrdre in unna cdrora au fost adoptate

urmdtoarele hotdrAri:

Z,o

-

H.C.L.nr. 56128.03.2019 privind modificarea criteriilor pentru stabilirea
ordinii de prioritate in solulionarea cererilor de locuinle convenabile destinate
inchirierii aprobate in Regulamentul privind criteriile de analizd qi solufionare a
cererilor de atribuire a locuinlelor convenabile, administrarea qi inchirierea
acestora;

-

H.C.L.nr.

71123.05.2019

privind

acordarea

unui mandat special

reprezentanlilor municipiului Motru in Adunarea Generald, a Aclionarilor la
Societatea Comerciali Direclia Public5 Motru S.A pentru qedinla ordinard din
data de 29.05.2019;
-Hotdrdreanr. 108126.09.2019 privind acordarea normei de hranS personalului
Poliliei Locale Motru pe anul 2019:- Hol'5rlrea nr. ll7lll.l0.20l9 privind alocarea sumei de 10000 lei pentru
organizarea unei agape creqtine prilejuite de sirbStorirea hramului Catedralei
Ortodoxe Motru - Sfdnta Cuvioasa Parascheva.
Am inifiat proiecte de hotSr6re pentru:
- aprobarea taxei de inchiriere teren pentru agenlii economici de pe raza
Municipiului Motru cu ocaziaZilelor Municipiului Motru 27mai -2 iunie;
- aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare gi funclionare al
Consiliului Local Motru,
dar in uffna supunerii la vot nu au fost adoptate hotdrdri.
De asemenea am organizat gi organizez intAlniri cu cetSlenii municipiului
Motru, cel putin trimestrial.
La toate acfiunile la care am fost convocat de c6tre Primar qi Viceprimar
am rdspuns cu promptitudine;
Am votat gi voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotdrdre,
indiferent de iniliator atunci cdnd se incalci legea sau sunt atinse interesele
cetSlenilor municipiului Motru.
La ac{iunile convocate de cdtre primar gi viceprimar am rdspuns cu
promptitudine.
Voi respecta jur5m6ntul pe care l-am depus cdnd am fost ales.
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