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Subsemnata Bulgariu Cristian , avdnd in vedere prevederile art. 51, alin. 4 din

Legea nr. 21512001, privind administrafia pubticd locald, republicatl gi actualizatd qi

Regulamentul de organ\zare gi funclionare al C.L. Motru, depun raportul de activitate

pe anul 2018.

La alegerile din luna iunie am fost ales consilier local al municipiului Motru

pe listele PNL.

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

Local Motru pentru mandatul de consilier local 2016 -2020.

Sunt membru in comisiile nr. 2 ,,Amenajarea teritoriului qi urbanism,

realizarea lucrlrilor publice, conservarea monumentelor istorice qi de arhitecturS" $i

nr. 6 ,,Munc6, proteclie qi asistenld social6, proteclie copii".

i, calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al municipiului Motru

am avut urmdtoarele activit[1i:

- Am participat la toate gedinlele ordinare, extraordinare qi de indatd ale

Consiliului Local Motru gi la toate qedinlele Comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Motru din care fac Parte;

- Am avut intdlniri cu cetIlenii pe probleme de interes comun, iar programul de

audienfe a fost resPectat.

- Am suslinut toate proiectele de hot[rdre care au avut un impact pozitiv asupra

locuitorilor din municipiul Motru;

- La toate acliunile la care am fost convocatd de citre Primar 9i Viceprimar am

rdspuns cu promptitudine;

- Am participat la toate intrunirile cu cetS{enii gi la manifest6rile prilejuite de

,,,Ziuaeroilor", 1 Decembrie - ZiuaNa[iona16 a Romdniei;
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- Am participat la simpozioane, la toate acliunile social-culturale organizate de

cdtre Consiliul Local Motru, depuneri de coroane la monumentele istorice din

municipiu.

- Voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotlr6re indiferent de ini(iator atunci

c6nd se fac abateri de la prevederile legale sau sunt atinse grav interesele locuitorilor

municipiului Motru;

- Voi respecta jurdmdntul pe care l-am depus c6nd am fost aleas6 qi voi rdspunde

totdeauna solicitSrilor cetE{enilor municipiului Motru.

CONSILIER LOCAL,
Bulgariu Cristian \


