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RAPORT DE ACTIVITATE
Pe

.A'IUL

anul 2019

Subsemnatul Collatu Neghind Constantin Ioan inbaza prevederilor prevederile

art. 225, alin.

2 din O.U.G. nr.

5712019,

privind Codul Administrativ, prezint

urmdtorul raport de activitate pentru descrierea activitSlii pentru anul 2019.

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

pe

listele PSRo.

La data de 22.06.2016 am fost validat de Comisia de Validare a Consiliului
Local Motru pentru mandatul de consilier local 2016 -2020.

Am fost ales preqedinte al Comisiei nr. 5 ,,Protecfia mediului qi turism,
serviciu c5tre populalie, comer!, agriculturd gi silviculturd" qi membru

in Comisia nr.

6 ,,Munc6, proteclie qi asistenld sociald, protec(ie copii".

in cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru, am participat
la toate activitSlile acestora qi mi-am adus contribu[ia la dezbaterea proiectelor de
hotSrdre repartizate fiecdrei comisii pentru avizate.
Fac parte din Consiliul de administralie al $colii Gimnaziale nr. 1 Motru 9i din

Comisia de evaluare a calitdlii la $coala Gimnaziald nr. 2 Motru.

Am indeplinit orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiilor, previzute
de lege, de Regulamentul de organizareqi func(ionare al C.L. Motru, precum 9i de
cele stabilite de Consiliul Local Motru.

Consilier fiind, am participat de drept la qedinlele ordinare, extraordinare qi de

indata ale Consiliului Local, am participat

la dezbaterile in plen qi la adoptarea

proiectelor de hotSrdre aflate pe ordinea de zi.

in

qedinlele Consiliului Local am venit cu propuneri gi am fost iniliator de

proiecte de hotdr6re singur sau aldturi de alli colegi consilieri locali.

Am avut o pozilie activ6 participdnd la majodtatea dezbatetilor ocazionate de
adoptarea hotdrArilor puse in discutie.

Am avut intfllniri cu cet6lenii care au ridicat o serie de sugestii 9i propuneri
referitoare la problemele

1or.
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impreund cu ceilal{i consilieri am participat la acfiunile culturale desfrqurate in

cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane

la monumentele

istorice din municipiu.
De asemenea am organizatintdlniri cu cetd(enii municipiului Motru.

La ac{iunile convocate de cdtre primar gi viceprimar am rlspuns cu
promptitudine.

Am participat la qedinlele festive convocate de primarul municipiului Motru cu

prilejul evenimentelor culturale (Zilele municipiului Motru,
comemorarea eroilor revoluliei

Ziua

nafionalS,

din 1989), precum qi la evenimentele ocazionate de

expozilii qi concerte organizate de artiqti ai municipiului Motru;

Am linut legdtura cu ceilal1i consilieri in vederea soluliondrii

anumitor

probleme ridicate de cetdlenii municipiului Motru.

in calitatea pe care o am o sI ajut qi s[ sprijin cetSlenii municipiului Motru
o s6 rispund la toate solicit[rile acestora.

CONSILIER LOCAL,
Col{atu Neghini Constantin
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