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RAPORT DE ACTIYITATE

pe anul 2019

Subsemnatul Pirvulescu Eduard Nelu, consilier local, inbaza prevederilor

art.225, alin.2 din O.U.G. rr.5712019, privind Codul Administrativ, prezint

urmdtorul raport de activitate anual pentru descrierea activitdtii pentru anul 2019.

La alegerile din iunie 2016 am fost ales consilier local al municipiului

Motru pe listele PSD, fiind la primul mandat.

Prin H.C.L. nr. 6122.06.2016 am fost desemnat membru in Comisia nr.3

,,Juridic6 qi disciplind, respectarea drepturilor qi libert6lilor cetitenilor, sesizdri qi

reclamafii", $i in Comisia nr.4,,inv5!6mint, sdndtate qi familie, qtiin!5, culte qi

sport", in cadrul cdreia indeplinesc funclia de secretar

La data de 22.06.2016 am fost validat de Comisia de Validare a Consiliului

Local Motru pentru mandatul de consilier local 2016 -2020.

in cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru am

participat la toate activitdlile acestora qi mi-am adus contribu{ia la dezbaterea

proiectelor de hotdrdre repartizate comisiei pentru avizare.

Am indeplinit orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiilor,

prevdzvte de lege, de Regulamentul de organizare qi func{ionare al C.L. Motru,

precum gi de cele stabilite de Consiliul Local.

Am participat de drept la gedintele ordinare, extraordinare qi de indati ale

Consiliului Local, am participat la dezbaterile in plen gi la adoptarea proiectelor

de hotdrdre aflate pe ordinea de zi.

Am fost inifiator de proiecte de hotdrdre singur sau impreund cu alli membri

ai Consiliului Local Motru;

Am fost ales preqedinte de qedinlI pentru a conduce lucrdrile gedintelor

Consiliului Local in lunile aprilie, mai gi iunie hp,perioadd in care am semnat

de legalitate, impreunl cu Secretarul municipiului Motru un numdr de 30 de

hotSrdri;
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Am avut o pozilie activ6 particip6nd la majoritatea dezbatenlor ocazionate

de adoptarea hotdrdrilor puse in disculie.

De profesie fiind profesor, am susfinut toate proiecte de hotdrdre care au

v\zat unitSlile de inv6!5mint.

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

referitoare la problemele 1or.

impreund cu ceilalli consilieri am participat la acliunile culturale desfrqurate

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

istorice din municipiu.

Am votat gi voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotdrdre, indiferent

de ini[iator atunci c6nd se incalcl legea sau sunt atinse interesele cet5lenilor

municipiului Motru.

La acfiunile convocate de cdtre primar gi viceprimar am rispuns cu

promptitudine.

Voi respecta jurimdntul pe care l-am depus cdnd am fost validat consilier

local.

CONSILIER LOCAL,
Pirvulescu Eduard Nelu
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