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RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2019

Subsemnatul Negrea Nicolae in baza prevederilor art. 225, alin. 2 din

O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, precum gi ale articolului nr.

l2l din Regulamentul de organizare qi func{ionare al C.L. Motru, prezint

urm[torul raport de activitate pentru descrierea activit6tii pentru anul 2019.

La alegerile din 05.06.2016 am fost ales consilier local al municipiului

Motru pe listele PNL.

Prin Hotdr6rea Consiliului Local Motru nr.2 din data de 22.06.2016 am

fost validat de Comisia de Validare a Consiliului Local Motru consilier local

pentru mandatul 2016 - 2020.

Prin H.C.L. nr. 6122.06.2016 am fost desemnat membru al Comisiei nr. 3

,,Juridici qi disciplin[, respectarea drepturilor gi libertdlilor cetdlenilor, sesizSri gi

reclamalii" qi al Comisiei nr. 4,,tnvd{5mdnt, sdndtate qi familie, qtiin!6, culte gi

sport".

in cadrul Comisiilor, amparticipat la toate activiteflle acestora gi mi-am

adus contribulia la dezbaterca proiectelor de hotdrdre repartizate Comisiilor

pentru avizare in conformitate cu legislalia in vigoare qi lin6nd seama de

Regulamentul de organizare gi funclionare al C.L. Motru qi Hot6r6rile adoptate.

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

qi de indatd ale Consiliului Local, am participat la dezbateri in plen qi la

adoptarea proiectelor de hotirdre aflate pe ordinea de zi.

Am fost ales pregedinte de qedin{I pentru a conduce lucrdrile qedinlelor

Consiliului Local in lunile octombrie, noiembrie qi decembrie 2019, perioadi in

care am semnat de legalitate, impreun6 cu Secretarul General al municipiului

Motru un num5r de 57 hotdr6ri.

in qedinlele Consiliului Local am venit cu propuneri qi impreuni cu

ceilal1i membri ai grupului am votat proiectele iniliate in acest sens.

Z1

CONSILIU lr U lh!



a

i:

I Am avut o pozilie activi participAnd la majoritatea dezbaterilor

ocazionate de adoptarea hotdrdrilor puse in disculie.

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

propuneri referitoare la problemele 1or.

Am linut legdtura cu ceilalli consilieri in vederea soluliondrii anumitor

probleme ridicate de cetdlenii municipiului Motru.

De asemenea, am organizatintdlniri cu cetdlenii municipiului Motru.

impreuni cu ceilal(i consilieri am participat la acliunile culturale

desfEgurate in cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane la

monumentele istorice din municipiu.

La ac{iunile convocate de cdtre domnul Primar qi domnul Viceprimar am

rispuns cu promptitudine.

Am participat la evenimentele culturale qi omagiale organizate de Primiria

Municipiului Motru, Consiliul Local Motru qi alte institulii din lard (Z\lele

Municipiului Motru, comemorarea eroilor revoluliei din 1989, Ziua Nalionald a

Romdniei, Ziua Unirii, Ziua Europei, etc.), precum gi la evenimentele ocazionate

de expozilii qi concerte organizate de artigti ai municipiului Motru.

Voi depune toate eforturile ca prin calitatea de consilier local sd ajut qi sd

sprijin cetSlenii municipiului Motru gi sd rdspund solicitdrilor acestora.

CONSILIER LOCAL,
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