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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2018

Subsemnatul Drighici Dorel, av0nd in vedere prevederile art. 51, alin. 4 din

Legea nr. 21512001, privind administra(ia publici loca16, republicati qi actualizatd,

precum qi prevederile din Regulamentul de organizare gi funclionare al C.L. Motru,

depun raportul de activitate pe anul 2018.

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

Motru pe listele PNL.

La data de 22.06.20t6 am fost validat de Comisia de Validare a Consiliului

Local Motru pentru mandatul de consilier local 2016 - 2020.

Sunt membru in comisiile nr. 1 ,,Activit61i economico financiare,

administrarea domeniului public Ai privat" $i nr. 2 ,, Amenajarea teritoriului 9i

urbanism, realizarea lucrdrilor publice, conservarea monumentelor istorice qi de

arhitecturS".

in cadrul acestor comisii am pus in disculie gi am sus{inut toate activitdlile din

municipiul Motru. Totodata am sprijinit qi acliunile de reabilitare qi modemizate a

strdzilor ca iniliator de proiecte.

Am indeplinit orice alte atribufii referitoare la activitatea comisiilor, prevdzute

de lege, de Regulamentul de organizare qi func[ionare al C'L' Motru, precum 9i de

cele stabilite de Consiliul Local.

Consilier fiind am participat de drept la gedinlele ordinare qi extraordinare ale

Consiliului Local, am participat la dezbaterile in plen qi la adoptarca proiectelor de

hotdrdre aflate Pe ordinea de zi.

Am avut o pozilie activd particip6nd la majoritatea dezbatetrlor ocazionate de

adoptarea hotdrdrilor puse in discu[ie.

Am avut intalniri cu cetS{enii care au ridicat o serie de sugestii 9i propuneri

referitoare la problemele lor.

impreun6 cu ceilalli consilieri am participat la ac{iunile culturale desfEgurate in

cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane la monumentele

istorice din municiPiu.
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Activitatea de primire in audien{d a cetdfenilor am desf[qurat-o $i o desftgor in

fiecare luni la sediul partidului, conform planific6rii.

De asemenea am organizat qi organizez intdlniri cu cetd{enii municipiului Motru,

cel pulin trimestrial.

Am votat gi voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hot[r6re, indiferent de

inifiator atunci cdnd se incalcd legea sau sunt atinse interesele cetSfenilor

municipiului Motru.

La acliunile convocate de c6tre primar qi viceprimar am rdspuns cu

promptitudine.

Voi respecta juramdntul pe care l-am depus cand am fost ales .

CONSILIER LOCAL,
Dorel


