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RAPORT DB ACTIVITATE

pe anul 2018

Subsemnata Petrigor Florentina Eugenia, av6nd in vedere prevederile art. 51,

alin. 4 din Legea nr. 2l5l2}0l, privind administrafia publicS 1oca16, republicatd qi

acfiiaIizat6, precum qi prevederile din din Regulamentul de organizarc qi funclionare

al C.L. Motru, depun raportul de activitate pe anul 2018.

in qedinla ordinara publicS din luna septembrie 2017 am fost validatd de

Comisia de Validare a Consiliului Local Motru, consilier local din partea partidului

PSRo . De asemena am fost aleasd Ei membru al comisiei de validare .

Fac parte din comisiile de specialitate nr.3 ,,Juridic6 qi disciplind, respectarea

drepturilor gi libert[{ilor cetSfenilor, sesizdri qi reclamalii " qi nr. 6 ,,Munc6, proteclie

qi asisten!6 social6, proteclie copii", iar la comisia nr. 6 am fost aleasd qi preqedinte.

Sunt membru in consiliul de administralie la $coala Gimnaziald nr. 2 Motru 9i in

comisia de evaluare a calit61ii la gcoalaGimnazialS nr. 1 Motru.

in calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Motru

am avut urmitoarele activitSli:

- Am participat la toate gedinlele ordinare, extraordinare 9i de indatS ale

Consiliului Local Motru qi la gedinlele Comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Motru .

- Am luat cuv6ntul qi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor de

hotdrAre de pe ordinea de zi;

- Am suslinut toate proiectele de hotdr6re care au avut un impact pozitiv asupra

locuitorilor din municiPiul Motru;

- in qedinfele Consiliului Local am venit cu propuneri qi impreund cu ceilal1i

membri ai forma[iunii politice din care fac parte am votat proiectele iniliate in acest

sens.

- La toate acliunile la care am fost convocatd de cdtre Primar qi Viceprimar am

rdspuns cu promPtitudine;
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- Am participat la toate intrunirile cu cetElenii qi la manifest6rile prilejuite de ,,Ziua

eroilor", 1 Decembrie - ZittaNafionald a Rom6niei;

- Am respectat colegii consilieri;

- Am primit audien{e la sediul Partidului din municipiul Motru;

- Am participat la toate intrunirile cu cetS{enii;

- Am participat la toate acliunile social-culturale organizate de c6tre Consiliul

Local Motru;

- Voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotirdre indiferent de iniliator atunci

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

municipiului Motru;

- Voi respecta jurdm6ntul pe care l-am depus c6nd am fost aleasd qi voi rispunde

totdeauna solicitdrilor cetd{enilor municipiului Motru.

CONSILIER LOCAL,
Petriqor Florentina Eugenia
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