
CONSILIUL

ZI

RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2019

Subsemnatul Dr6ghici Dorel, in baza prevederilor art. 225, alin. 2 din

O.U.G. nr.5712019, privind Codul Administrativ qi lindnd cont de Regulamentul

de organizare qi func{ionare al Consiliului Local Motru aprobat prin H.C.L. nr.

8128.07.2016, depun raportul de activitate pentru prezentarea activitdlii

desfEgurate in perioada ianuarie - decembrie 2019.

La alegerile din 05.06.2016 am fost ales consilier local al municipiului

Motru pe listele PNL.

La data de 22.06.2016 am fost validat consilier local pentru mandatul

2016 - 2020 prin H.C.L. nr. 2.

Sunt membru al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Motru nr. 1

,,Activitd1i economico - financiare, administrarea domeniului public qi privat" gi

al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Motru ff. 2 ,,Amenajarea

teritoriului qi urbanism, realizarea lucrdrilor publice, conservarea monumentelor

istorice qi de arhitecturS" desemnat prin H.C.L. nr. 6122.06.2016.

in cadrul Comisiilor, am participat la toate activit6tile acestora gi mi-am

adus contribulia la dezbaterea proiectelor de hotdrdre repartizate pentru avizate.

Am indeplinit orice alte atribulii referitoare la activitatea Comisiilor,

prevdzute de lege, de Regulamentul de organizarc qi func(ionare al C.L. Motru

precum qi de cele stabilite de Consiliul Local Motru.

Am participat la qedinlele ordinare, extraordinare qi de indatb ale Consiliului

Local, am participat la dezbaterile din plen qi la adoptarea proiectelor de hotdrdre

aflate pe ordinea de zi.

Am fost inifiator de proiecte de hotdrdre impreund cu membrii PNL ai

Consiliului Local Motru.
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Am avut o pozilie activl participdnd la dezbaterile ocazionate de adoptarea

hotir6rilor puse in discu{ie. Problemele legate de aspecte specifice au fost

ldmurite cu ocazia gedin(elor de Comisii qi au vizat aspecte legate de nemul{umiri

ale cetilenilor sau nevoi neexprimate in scris c[tre Consiliul Local Motru.

Acestea au fost colectate cu preponderenld in cadrul audienlelor slptdmdnale.

Am avut int6lniri cu cetdlenii care au ridicat o serie de sugestii qi

propuneri referitoare la problemele 1or, iar solu(ionarea acestora a presupus

discu{ii in cadrul gedinfelor ordinare.

impreund cu ceilal1i consilieri am participat la gedinlele festive convocate

de domnul Primar municipiului Motru gi la ac{iunile culturale desf6qurate in

cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane la monumentele

istorice din municipiu.

La acliunile convocate de cdtre domnul Primar gi domnul Viceprimar am

rdspuns cu promptitudine.

Am linut legdtura cu ceilalli consilieri in vederea solu{iondrii anumitor

probleme ridicate de locuitorii municipiului Motru, inclusiv cei ai satelor

apa(indtoare municipiului.

Am respectat qi voi respecta jurdmdntul pe care l-am depus in calitate de

consilier local al municipiului Motru.

CONSILIER LOCAL,
Drlghici Dorel
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