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RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2018

Subsemnatul Popescu Ion, av6nd in vedere prevederile art. 51, alin.4 din
Legea nr. 21512001, privind administralia publicd 1oca16, republicatd qi actualizatd,
precum gi prevederile din Regulamentul de organizare qi funcfionare al C.L. Motru,
depun raportul de activitate pentru anul 2018.
Am fost validat de Comisia de Validare a Consiliului Local Motru pentru
mandatul de consilier local 2016 - 2020.
Am fost desemnat membru in comisiile de specialitate ale Consiliului Local
Motru nr. 1 ,,Activit6fi economico financiare, administrarea domeniului public qi
privat qi nr. 6 ,,Munci, protecfie, qi asistenld sociald, proteclie copii", unde sunt qi
secretar.
Fac parte din Consiliul de administralie de la Colegiul Tehnic Motru qi Gridinila
cu program prelulgit nr. 1, precum qi din Comisia de evaluare a calitdlii din cadrul
Colegiului Nalional George Cogbuc.
Am fost desemnat reprezentantul consiliului local in comitetul director al clubului
sportiv Minerul Motru 2008.

in

calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Motru
am avut urmdtoarele activitili:
- Am participat la toate qedinlele ordinare, extraordinare gi de indatd ale
Consiliului Local Motru gi la toate gedinlele Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Motru din care fac parte;
- Am luat cuvAntul gi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor de
hotlr6re de pe ordinea de zi;
- Am suslinut toate proiectele de hotdrAre care au avut un impact pozitiv asupra
locuitorilor din municipiul Motru.
Am fost ales preqedinte de qedin![ pentru a conduce lucrdrile Consiliului Local
Motru in perioada septembrie, octombrie, noiembrie qi decembrie . Am semnat de
legalitate impreund cu secretarul Municipiului Motru un nr. de 83 hotdr6ri.
- Am iniliat proiecte de hot[rdre benefice pentru cetSlenii municipiului Motru.
in urma cdrora au fost adoptate urmitoarele hotdr6ri:
- H.C.L.nr. 28t22.02.2018 pentru aprobarea construirii unui sens giratoriu la
interseclia Strdzii Calea Tismanei (DJ 6718) cu StradaCalea Severinului (DN 67),
ini{iatori Cojocaru Ion, Popescu Ion;
-H.C.L.nr. 9t22.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
sumelor reprezerrtiind stimulente finbnciare lunare pentru personalul medical qi de
specialitate din cadrul Spitalului Municipal Motru ,iniliatori Cojocaru Ion, Popescu
Ion;
- Hotilrirea nr. 31t22.02.2018 privind modificarea componenlei comisiei de
validare a C.L. Motru qi a comisiilor de specialitate ale C.L. Motru nr. I qi 2,
inifiatori- Cojocaru Ion, Morega Costel Cosmin ,Petrescu Ilie;
Hotlrirea nr. 56129.03.2018 privind reabilitarea drumului spre Cimitirul
Municipiului Motru, pietruirea platformei - parcare magini qi construire WC-uri,
iniliatori Cojocaru Ion , Popescu Ion;
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- Hotirfirea nr. 59/29.03.2018 privind aprobarea organizdrii ,,Zilelor Municipiului

Motru" in perioada 2l - 27 mai 2018, inifiatori- Cojocaru Ion, Sanda Ion, Iorga Ion,
Petrescu Ilie, Morega Costel Cosmin;
- H.C.L.n .r 99128.06.2018 privind revocarea H.C.L. Motru nr. 8/2016 qi aprobarea
Regulamentului de organizare qi functionare al Consiliului Local Motru , inifiatori Cojocaru Ion, Sanda Ion, Iorga Ion, Petrescu Ilie, Morega Costel Cosmin;
- H.C.L.n r. 116126.07.2018 privind infiinfarea Complexului de Sere Flori qi Legume
inzona S.C. UATAA S.A. Motru, iniliatori, Cojocaru Ion, Popescu Ion;
- H.C.L.nr. 133/30.08.2018 privind aprobarea realizdrii obiectivului de investilie
,,Eficientizarea consumului de energie electricd pentru Municipiul Motru, Judelul
Gorj prin instalare parc fotovoltaic cu putere de 2,5 MW, conenctat la sistemul
energetic nalional, iniliatori Cojocaru ion, Popescu ion, Sanda Ion;
-H.C.L.nr. 192 129.11.2018 privind construirea unei Parcdri Centrale in zona sediului
Poliliei Locale Motru - Clubul Elevilor din Municipiul Motru
- H..C.L.nr. r93t29.112018 privind aprobarea construirii qi amenajarea unui spaliu
rezidenlial pentru betrani in vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor
v6rstnice la parametri gi in condilii recomandate de legislalia in vigoare "CAMINUL
SFANTUL IOAN MOTRU "
- H.C.L.nr. 194129.11.2018 privind acordarea de sprijin financiar asocialiilor de
proprietari din Municipiul Motru in vederea igienizdrii subsolurilor blocurilor,
iniliatori - Consilierii locali

proiectele privind realizarea obiectivului de
investi{i,,CAMINUL SFANTUL IOAN - MOTRU - Centru rezidenfial pentru
bitr6ni" qi privind construirea unei parciri centrale in zona Clubul Elevilor Sediu Poli{ia Locali Motru- Romtelecom , dar au fost respinse de consiliul Local.
- La toate ac{iunile la care am fost convocat de cdtre Primar qi Viceprimar am

Am mai iniliat qi

rdspuns cu promptitudine;
- Am respectat colegii consilieri;
- Am participat la toate intrunirile cu cetSlenii;

participat la toate acliunile social-culturale organizate de c[tre Consiliul
Local Motru;
- Voi vota tot timpul ?mpotriva proiectelor de hotir6re indiferent de ini{iator atunci
cdnd se fac abateri de la prevederile legale sau sunt atinse grav interesele locuitorilor
municipiului Motru;
- Voi respecta jurSm6ntul pe care l-am depus cdnd am fost ales qi voi rdspunde
totdeauna solicitdrilor cetdlenilor municipiului Motru.

- Am

CONSILIER LOCAL,
Ion

