
RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2018

Subsemnata Raf Jana Daniela, avind in vedere prevederile art. 51, alin. 4 din

Legea rr.21512001, privind administra{ia public6 1oca16, republicati gi actualizatd qi

Regulamentul de organizare gi funclionare al C.L. Motru, depun raportul de activitate

pentru anul 2018.

in ,rrma qedin{ei de constituire a Consiliului Local Motru pentru mandatul

2016 - 2O2O am fost aleas6 membru in comisi a nr. 4,,inv616mdnt, sindtate qi familie,

qtiin!6, culte qi sport" gi sunt membru in comisia nr.5 ,,Protecfia mediului qi turism,

serviciul cdtre populalie, comerf, agriculturd qi silviculturS".

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

am avut urmdtoarele activitdli:

- Am participat la toate gedin{ele ordinare, extraordinare qi de indatd ale

Consiliului Local Motru gi la toate gedinfele Comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Motru din care fac parte;

- Am avut intAlniri cu cetdlenii pe probleme de interes comun, iar programul de

audienle a fost respectat. Solulionarea problemelor a fost dusd la bun sffirqit prin

implicarea personalS acolo unde exista o solulie sau prin consilierea privind

pregatirea actelor necesare pentru a solu{iona problema intr-un viitor apropiat,

conform legii, sau aduc6nd la cunoqtinla cetS(eanului hotdrdrea de Consiliu favorabild

rezolvdrii problemei.

- Am suslinut toate proiectele de hot6r6re care au avut un impact pozitiv asupra

locuitorilor din municipiul Motru;

- La toate acliunile la care am fost convocatl de cStre Primar qi Viceprimar am

rdspuns cu promptitudine;

i



i.

- Am participat la toate intrunirile cu cetd(enii qi la manifestdrile prilejuite de ,,Ziua

eroilor", 1 Decembrie - ZiuaNalional6 a Rom6niei;

- Am participat la simpozioane, la toate acliunile social-culturale organizate de

cdtre Consiliul Local Motru, depuneri de coroane la monumentele istorice din

municipiu.

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

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

municipiului Motru;

- Voi respecta jurimAntul pe care l-am depus c6nd am fost aleasd qi voi rdspunde

totdeauna solicit[rilor cetdlenilor municipiului Motru.

CONSILIER LOCAL,
RAT JANA DANIELA


