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RAPORT DE ACTIVITATE
Pe anul 2018

Subsemnatul

Petrescu Ilie in baza prevederilor art. 51, alin.4 din

Legea

w.21512001, privind administralia publicd local6, republicatd, prezint urmStorul
raport de activitate pentru descrierea activitSlii pentru anul 2018.

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

listele PSRo.

La data de 22.06.2016 am fost validat de Comisia de Validare a Consiliului
Local Motru pentru mandatul de consilier local 2016

-2020.
Am fost desemnat membru al comisiilor nr. 2 ,,Amenajarea teritoriului

urbanism, realizarea

lucrlrilor publice, conserrarea monumentelor istorice

qi

qi de arhitecturi

,,iNvATAvtANT, sANAr^LrE gI FAMILIE, $TITNTA, cULTE gI sPoRT".
ln cadrul comisiilor, am participat la toate activitdtile acestora qi mi-am adus

gi nr.4

contribu(iala dezbaterea proiectelor de hotdrdre repartizate comisiei pentru avizare.

Am indeplinit orice alte atribufii referitoare la activitatea comisiilor, prevSzute
de lege, de Regulamentul de organizare gi func{ionare al C.L. Motru, precum qi de
cele stabilite de Consiliul Local Motru.

Consilier fiind, am participat de drept la gedinlele ordinare, extraordinare qi de
indatd ale Consiliului Local, am participat

la dezbaterile in plen qi la adoptarea

proiectelor de hotdrdre aflate pe ordinea de zi.

in

gedinlele Consiliului Local am venit cu propuneri qi am votat proiectele

iniliate in acest sens.

Am avut o pozilie activd participdnd la majoritatea dezbaterilor ocazionate
adoptarea hot6r6rilor puse

de

in disculie.Am fost iniliator de proiecte, benefice pentru

cetilenii municipiului Motru.

1.

Privind aprobarea propunerii privind evaluarea

performanlelor
individuale ale secretarului Municipiului Motru , pentru perioada 0l.ianuarie
2\I7-3l.decembrie 2017, inifiatori Sanda Ion, Morega Costel Cosmin,
Petrescu Ilie;

a

2.

Privind acordarea de tichete sociale familiilor sau persoanelor singure
defavorizate din municipiul Motru cu ocazia sdrbdtorilor de Paqte 2018,
iniliatori Sanda Ion, Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie, Iorga Ion;
Privind aprobarea organizdrii ,, Zilelor Municipiului Motru,, in
3.
perioada 2l-27 mai 2018, iniliatori Sanda Ion, Morega Costel Cosmin,
Petrescu Ilie, Cojocaru Ion, Iorga Ion;
Privind revocarea H.C.L.Motru nr. 812016 qi aprobarea regulamentului
4.
de organizare qi funcfionare al Consiliului Local Motru, iniliatori Sanda Ion,
Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie, Cojocaru Ion, Iorga Ion;
Am avut intAlniri cu cetdlenii care au ridicat o serie de sugestii qi propuneri
referitoare la problemele [or.

impreunl cu ceilalli consilieri am participat ta acliunile culturale desf[qurate in
cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane

la monumentele

istorice din municipiu.

La acliunile

convocate de cdtre primar

gi viceprimar am rispuns

cu

promptitudine.

Am participat la evenimentele culturale gi omagiale organizate de Primiria
municipiului Motru qi Consiliul Local Motru (Zilele municipiului Motru, Zhta
nalionaId, comemorarea eroilor revoluliei din 1989), precum qi la evenimentele
ocazionate de expozilii qi concerte orgarrizate de artigti ai municipiului Motru;

Am {inut legdtura cu ceilalli consilieri in vederea solu(ionlrii anumitor probleme
ridicate de cet6lenii municipiului Motru.

Voi lupta, in

calitatea pe care am ales-o, s5 ajut

municipiului Motru qi sd rispund solicitdrilor acestora.

CONS

R LOCAL,

Ilie

qi sd sprijin

cetSlenii

