lm
RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2019

Subsemnatul Iorga Ion,
5712019,

in baza prevederilor art. 225, alin. 2 din O.U.G. nr.

privind Codul Administrativ, prezint urmitorul raport de activitate anual

pentru descrierea activitetii pentru anul2019.

Prin H.C.L.nr.3l3l.0l.20l8 am fost validat de Comisia de Validare

a

Consiliului Local Motru pentru mandatul de consilier local.

Sunt membru

al Comisiei nr. 2

,,Amenajarea teritoriului

si

urbanism,

realizarea lucrdrilor publice, conservarea monumentelor istorice si de agriculturd qi
membru in comisia nr. 1 ,,Activitd1i economico-financiare, administrarea domeniului

public gi privat".

in cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru,

am participat

la toate activitelile acestora qi mi-am adus contribu(ia la dezbaterea proiectelor de
hotdrAre repartizate comisiei pentru avizare.

Pe durata mandatului am fost iniliator de proiecte pe teme economice

gi

sociale.

Am indeplinit orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiilor, prev[zute
de lege, de Regulamentul de organizare qi funcfionare al C.L. Motru, precum qi de
cele stabilite de Consiliul Local Motru.

Am participat la gedinfele ordinare, extraordinare gi de indat5 ale Consiliului
Local, am participat la dezbaterile in plen qi la adoptarea proiectelor de hotdrAre
aflate pe ordinea de zi.

in gedinlele

Consiliului Local am venit cu propuneri

in ceea ce priveqte

repararea strdzilor, a trotuarelor, refacerea spaliilor verzi.

Am avut o pozilie activd particip6nd la majoritatea dezbaterilor ocazionate de
adoptarea hotirdrilor puse in disculie.

b

Problemele legate de nemullumiri ale cetSlenilor sau nevoi neexprimate in

scris cdtre Consiliul Local, notate cu preponderenli

in

cadrul audienlelor

sdptlmAnale, au fost ldmurite cu ocazia qedinlelor de comisii qi de plen.

Am avut intAlniri cu cetilenii care au ridicat o serie de sugestii gi propuneri
referitoare la problemele

lor iar

rezolvarea a presupus disculii

in cadrul

gedinlelor

Consiliului Local Motru.

+,

Impreunl cu ceilalli consilieri am participatla acliunile culturale desfdqurate

in cadrul municipiului Motru,

simpozioane, depuneri de coroane la monumentele

istorice din municipiu.

La acliunile convocate de c6tre primar qi

viceprimar am rdspuns cu

promptitudine.

Am linut legStura cu ceilalli consilieri in vederea solulionlrii

anumitor

probleme ridicate de locuitorii municipiului Motru, inclusiv cei ai satelor componente
gi aparfindtoare municipiului Motru.

Am respectat qi voi

respecta jurdm6ntul

pe care l-am depus in calitate

consilier local.

CONSILIER LOCAL,
Iorga Ion
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