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RAPORT DE ACTIYITATE

pe anul 2019

Subsemnatul Sanda Ion, av6nd in vedere prevederile art. 225, alin.2 din

O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ qi Regulamentul de organizare

qi func{ionare al C.L. Motru, depun raportul de activitate pe anul 2019.

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

municipiului Motru candidat independent.

Prin H.C.L. nr. 2122.06.2012 am fost validat pentru mandatul de consilier

local 2016 - 2020.

Sunt preqedintele Comisiei de specialitate a Consiliului Local Motru nr.

4 ,,inv5![m6nt, sdndtate qi familie, qtiin!6, culte gi sport" gi membru in Comisia

de specialitate a Consiliului Local Motru nr. 5 ,,Protec{ia mediului qi turism,

serviciul c6tre populalie, comer!, agriculturd qi silviculturS".

in cadrul acestor comisii am pus in discufie toate problemele sesizate gi

am susfinut toate activitdtile din municipiul Motru.

Am indeplinit orice alte atribu{ii referitoare la activitatea comisiilor de

specialitate, prevdzute de lege, de Regulamentul de organizare gi func{ionare al

C.L. Motru, precum qi de cele stabilite de Consiliul Local.

Prin H.C.L. nr. 155128.11.2019 am fost desemnat reprezentantul

Consiliului Local Motru in Consiliul de administralie la $colii Gimnaziale nr.2

Motru.

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

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

adoptarea proiectelor de hotdrdre aflate pe ordinea de zi.

Am avut o pozilie activd participdnd la majoritatea dezbaterllor ocazionate

de adoptarea hotdrdrilor puse in disculie.

Am fost ales preqedinte de qedin{6 pentru a conduce lucririle qedinlelor

Consiliului Local in lunile iulie, august gi septembrie 2019, perioadd in care am
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semnat de legalitate, impreund cu Secretarul municipiului Motru un num6r de 28

hotdr6ri;

Am avut intdlniri cu ceti{enii care au ridicat o serie de sugestii qi propuneri

referitoare la problemele lor.

Am iniliat singur sau impreunS cu alli colegi consilieri locali urmdtoarele

proiecte de hotdr6re:

1. pentru aprobarea de inlesniri Ia plata obliga{iilor fiscale sub forma
scutirilor Ia plata majorlrilor de intirziere datorate bugetului local
de citre contribuabilii persoane fizice din Municipiul Motru;

2. privind aprobarea taxei de inchiriere teren pentru agenfii economici
de pe raza Municipiului Motru cu ocazia Zilelor Municipiului Motru
27 mai -2 iunie 2019;

3. privind acordarea normei de hrani personalului Poli{iei Locale
Motru pe anul 2019;

4. privind alegerea pregedintelui de gedinfi pentru a conduce
lucrlrile qedinfelor Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni
octombrie, noiembrie qi decembrie 2019;

5. privind alocarea sumei de 10000 lei pentru organizarea unei agape
cregtine prilejuite de sirbitorirea hramului Catedralei Ortodoxe
Motru - Sfffnta Cuvioasa Parascheval

6. privind alocarea sumei de 10000 lei pentru organizarea unei agape
crqtine prilejuite de slrbitorirea hramului Catedralei Ortodoxe
Motru - Sfinta Cuvioasa Parascheva.

Am participat la acliunile culturale desfrgurate 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 dacd, se incalc[ legea sau sunt atinse interesele cetilenilor

municipiului Motru.

La ac(iunile convocate de cdtre primar gi viceprimar am rdspuns cu

promptitudine.

Voi respecta jurdmdntul pe care l-am depus dupd ce am fost ales consilier

local.
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