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RAPORT DE ACTIVITATE
pe

anul

Subsemnatul Ardeiu Rizvan Remus

2018

in baza prevederilor art. 51, alin.4 din

Legea nr.2l5l200l, privind administralia publicd locald, republicatS, prezint
urm[torul raport de activitate pentru descrierea activit6lii pe anul 2018.
Am fost ales consilier local al municipiului Motru pe listele Partidului PSD.

Am fost ales pregedinte al comisiilor nr. 5 ,,Protecfia mediului qi turism,
serviciu cdtre populafie, comer! agriculturd qi silvicultur[", gi membru

in

comisia

nr.3 ,,Juridicd gi disciplin5, respectarea drepturilor qi libertifilor cetdlenilor, sesizdri gi

reclamalii".

in cadrul comisiilor, am participat la toate activiteflle

acestora

qi

mi-am adus

contribuliala dezbaterea proiectelor de hotdr6re repartizate comisiei pentru avizare.

in

calitate de consilier local am indeplinit orice alte atribulii referitoare la

activitatea comisiilor, previzute de lege, de Regulamentul

de

organrzare gi

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

Prin H.C.L. nr. 21128.07.2016 am fost desemnat reprezentantul Consiliului
Local Motru in Consiliul de administratie la Colegiul Tehnic Motru

.

Am fost desemnat de consiliul local s6 particip la qedinlele organizate pentru
alegerea delegatului sdtesc.

Consilier fiind, am participat de drept la gedinfele ordinare, extraordinare gi de
indat6 ale Consiliului Local, am participat

la dezbaterile in plen gi la adoptarea

proiectelor de hotdrdre aflate pe ordinea de zi.

in gedinlele Consiliului Local

am venit cu propuneri ori de c6te ori am considerat

necesar qi am votat proiectele ini(iate in acest sens.

Am avut o pozilie activd particip0nd la majoritatea dezbaterilor ocazionate

de

adoptarea hotdrArilor puse in discu{ie.

Am fost ales preqedinte de qedin!6 qi am condus lucrdrile Consiliului Local Motru
in lunile octombrie, noiembrie qi decembrie 2018.

I

Am avut intdlniri cu cet6lenii care au ridicat o serie de sugestii qi propuneri
referitoare Ia problemele

1or.

impreund cu ceilal{i consilieri am participat la ac(iunile culturale desf5qurate in

cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane

la

monumentele

istorice din municipiu.

La ac(iunile

convocate de cdtre primar

gi viceprimar am rdspuns

cu

promptitudine.

Am participat la evenimentele culturale qi omagiale organizate de Primiria
municipiului Motru gi Consiliul Local Motru (Zilele municipiului Motru, Ziua
nafional6, comemorarea eroilor revoluliei

din 1989), precum gi la

evenimentele

ocazionate de expozi(ii gi concerte orgarrizate de artigti ai municipiului Motru;

Am tinut leg5tura cu ceilalli consilieri in vederea solu{iondrii anumitor probleme
ridicate de cetdtenii municipiului Motru.

Voi lupta, in

calitatea pe care am ales-o, sd ajut

municipiului Motru qi sd r[spund solicit6rilor acestora.

CONSILIER
Ardeiu

Remus

gi sd sprijin cetitenii

