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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2019

Subsemnata Ra! Jana Daniela, inbaza prevederilor art. 225, alin.2 din

O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ qi lu6nd in considerare

Regulamentul de organizare gi funclionare al Consiliului Local Motru, prezint

urmdtorul raport de activitate pentru descrierea activititii in anul 2019.

Prin Hotdr0rea Consiliului Local Motru nr. 2 din data de 22.06.2016 am

fost validatd de Comisia de Validare a Consiliului Local Motru consilier local al

municipiului Motru, reprezentAnd formaliunea politice PNL, pentru mandatul

20t6 -2020 in urma alegerilor din data de 05.06.2016, fiind la primul mandat.

Prin Hotdr6rea Consiliului Local Motru nr.6122.06.2016 am fost desemnatd

membru in doud dintre Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru,

respectiv Comisia nr.4,,inv6{5mdnt, s[ndtate gi familie, qtiin{6, culte qi sport" qi

Comisia nr. 5 ,,Proteclia mediului qi turism, serviciu cdtre populafie, comer!,

agriculturd qi silvicultur5".

in cadrul comisiilor, am participat la toate activitdlile acestora qi mi-am

adus contribulia la dezbaterea proiectelor de hotdr6re repartizate comisiilor pentru

aYtzare

Am indeplinit orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiilor

prevdzute de lege, de Regulamentul de organizare qi funclionare al Consiliului

Local Motru precum gi de cele stabilite prin Hotdrdri.

La dezbaterile din plen, in cadrul qedin{elor ordinare, extraordinare qi de

indatS ale Consiliului Local Motru, mi-am expus punctul de vedere pro sau contra

cu privire la proiectele de hotbr6re aflate pe ordinea de zi.

in cadrul dezbaterilor ocazionate de aprobarea proiectelor de hotdrdre puse

in disculie am avut o pozitrie activdparticipdndla dezbateri qi la procesul de vot.
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Am fost iniliator de proiecte de hot5r6re impreund cu membrii PNL ai

Consiliului Local Motru.

Proiectele de hotlrdre cu un impact pozitiv asupra populatiei, indiferent

daci au fost inifiate de colegii de partid sau de colegii consilieri ce reprezintd alte

formaliuni politice in Consiliul Local Motru, le-am suslinut qi votat.

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

referitoare la problemele 1or.

in vederea solu(ion6rii anumitor probleme ridicate de cetdlenii

municipiului Motru am linut legdtura cu ceilal1i membri ai Consiliului Local

Motru.

De asemenea, am organizatintAlniri cu cetSlenii municipiului Motru.

impreun[ cu ceilalli consilieri locali am participat la acliunile culturale

desf6gurate in cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane la

monumentele istorice din municipiu.

La acliunile convocate de citre domnul primar qi domnul viceprimar arrr

rdspuns cu promptitudine.

Am participat la evenimentele culturale qi omagiale organizate de Primiria

Municipiului Motru, Consiliul Local Motru ( Ziua Europei, Zilele Municipiului

Motru, comemorarea eroilor revoluliei din 1989, Ziua Nafionald a Romdniei,

etc.), precum qi la evenimentele ocazionate de expozitii qi concerte organizate de

artiqti ai municipiului Motru.

in calitatea pe care o am voi face tot ce-mi std in putinld si ajut qi sd sprijin

cetdlenii municipiului Motru qi sE rdspund solicitSrilor acestora, respectdndu-mi

jurimAntul depus la investire.

CONSILIER LOCAL,
RAT JANA DANIELA
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