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Pe anul 2019

Subsemnatul Petrescu

Ilie in

baza prevederilor

art. 225, alin. 2 din

O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ prezint urmbtorul raport

de

activitate pentru descrierea activitetrii pentru anul 2019.

La alegerile din luna 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 desemnat membru al Comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Motru nr. 2 ,,Amenajarea teritoriului qi urbanism, realizarea lucrlrilor
publice, conservarea monumentelor istorice qi de arhitectur6" gi nr.4 ,,invit6mdnt,
Slndtate gi Familie, $tiin15, Culte qi Sport".

in cadrul comisiilor, amparticipat la toate activitelile

acestora

gi

mi-am

adus contributia Ia dezbaterea proiectelor de hotdrdre repartizate comisiei pentru
aYtzare.

Am indeplinit orice alte atribulii 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.

Consilier fiind, am participat de drept

la

gedinlele ordinare,

extraordinare gi de indatd ale Consiliului Local, am participat la dezbaterile in
plen gi la adoptarea proiectelor de hotdrdre aflate pe ordinea de zi.

in

gedin(ele Consiliului Local am venit cu propuneri

gi am votat

proiectele iniliate in acest sens.

Am avut o pozilie

activd, particip6nd

la

majoritatea dezbaterilor

ocazionate de adoptarea hotdrdrilor puse in disculie.

Am fost inifiator de proiecte, benefice pentru cetdfenii municipiului
Motru.

Am avut int0lniri cu cetd{enii care au ridicat o serie de sugestii

gi

propuneri referitoare la problemele lor.

impreun6 cu ceilalli consilieri am participat
desf6gurate

la

acfiunile culturale

in cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane la

monumentele istorice din municipiu.

La actiunile convocate de cdtre primar gi viceprimar am rdspuns cu
promptitudine.

Am participat la evenimentele culturale qi omagiale organizate de
Primdria municipiului Motru gi Consiliul Local Motru (Zilele municipiului
Motru, Ziua na(ional5, comemorarea eroilor revolu{iei din 1989), precum gi la
evenimentele ocazionate

de expozilii qi concerte

organizate

de artiqti

ai

municipiului Motru;
Am (inut legdtura cu ceilalli consilieri in vederea solu{iondrii anumitor
probleme ridicate de cetdlenii municipiului Motru.

Voi lupta, in calitatea pe care am ales-o, sd ajut gi sd sprijin cetdlenii
municipiului Motru qi si rdspund solicitdrilor acestora.
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