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pe anul 2018

Subsemnatul Iorga

Ion,

in

baza prevederilor art.

nr.2l5l200l, privind administra{ia publicd

51, alin.4 din

1oca15, republicatd,

Legea

prezint urmdtorul

raport de activitate anual pentru descrierea activitSlii pentru anul 2018.

Prin H.C.L.nr. 3131.01.2018 am fost validat de Comisia de Validare

a

Consiliului Local Motru pentru mandatul de consilier local
Sunt membru al comisiei nr. 2 ,,Amenajarea teritoriului qi urbanism, realizarea

lucrdrilor publice, conservarea monumentelor istorice qi de agriculturd qi membru in
comisia nr. 1 ,,Activit61i economico-financiare, administrarea domeniului public qi
privat".

Am fost desemnat reprezentantul Consiliului Local Motru in Consiliul

de

administralie la $coala Gimnazidd nr. 2 Motru.

in cadrul comisiilor, am participat la toate activitdtile
contribuliala

acestora qi mi-am adus

dezbaterea proiectelor de hotdrdre repartizate comisiei pentru avizare.

Pe durata mandatului am fost initiator de proiecte pe teme economice gi sociale.

Am indeplinit orice alte atribulii referitoare Ia activitatea comisiilor, previzute
de lege, de Regulamentul de organizare qi funclionare al C.L. Motru , precum gi de
cele stabilite de Consiliul Local Motru.

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

indat[ ale Consiliului Local, am participat la dezbaterile in plen qi la

adoptarea

proiectelor de hotdr6re aflate pe ordinea de zi.

Am fost ales preqedinte de qedinld pentru a conduce lucrdrile qedinlei consiliului
Local in lunile iulie, august qi septembrie 2018

in gedin{ele Consiliului Local
str[zilor,

a trotuarelor, refacerea

.

am venit cu propuneri

in ceea ce priveqte repararea

spa{iilor verzi.

Am avut o pozil\e activS participdnd la majoritatea dezbaterilor ocazionate de
adoptarea hotdrArilor puse

in disculie. Problemele legate de aspecte specifice au fost

lSmurite cu ocazia gedin{elor de Comisii qi au vizat aspecte legate de nemul(umiri ale

cetd{enilor sau nevoi neexprimate

in scris citre Consiliul Local. Acestea au fost

colectate cu preponderenld in cadrul audientelor s[pt6m6nale.

Am avut intdlniri cu cetd{enii care au ridicat o serie de sugestii gi propuneri
referitoare la problemele lor, iar rezolvarea a presupus discutii in cadrul gedinlelor
ordinare, am fost iniliator de proiecte, impreund cu colegii de la ALDE gi PSD,
respectiv

:

1.

Privind acordarea de tichete sociale familiilor sau persoanelor singure
defavorizate din municipiul Motru cu ocazia sdrbitorilor de Paqte 2018,
iniliatori Sanda Ion, Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie, Iorga Ion;
2.
Privind aprobarea organizdrii ,, Zilelor Municipiului Motru,, in
perioada 2l-27 mai 2018, iniliatori Sanda Ion, Morega Costel Cosmin,
Petrescu Ilie, Cojocaru Ion, Iorga Ion;
3.
Privind revocarea H.C.L.Motru nr. 812016 qi aprobarea regulamentului
de organizare qi funclionare al Consiliului Local Motru, iniliatori Sanda Ion,
Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie, Cojocaru Ion, Iorga Ion;
lmpreuni cu ceilalli consilieri am participat la ac{iunile culturale desfEgurate in

cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane

la

monumentele

istorice din municipiu.

La acliunile

convocate

de c[tre primar gi viceprimar am rispuns cu

promptitudine.

Am tinut legdtura cu ceilal1i consilieri in vederea solufiondrii anumitor probleme

ridicate de locuitorii municipiului Motru, inclusiv cei

ai

municipiului.

CONSILIER LOCAL,
Iorga Ion

%

satelor aparfinStoare

