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RAPORT DE ACTIVITATE

ry

pe anul 2019

Subsemnatul Sanda Ion, avAnd in vedere prevederile
art. 51, alin. 4 din Legea
nr' 21512001, privind administratia public6 locald, republicatd
acttalizatd qi
Regulamentul de organizare 9i functionare al c.L.
Motru, depun raportul de activitate
pe anul 2018.

qi

La alegerile din luna iunie2016 am fost ales consilier local
al municipiului

Motru candidat independent.
Prin H'C'L' nr' 2122.06.2012 am fost validat pentru mandatul
de consilier
local 2016 - 2020.
Sunt pregedintele comisiei nr. 4,,inv[{6m6nt, sdnatate gi
familie, qtiin!6,
culte qi sport" 9i membru in comisia nr. 5
,,Protec{ia mediului qi turism, serviciul

citre popula{ie, comerf, agriculturd gi silviculturd,,.
in cadrul acestor comisii am pus in discufie gi am sus{inut toate activitllile
din municipiul Motru.

Am indeplinit orice alte atribu{ii referitoare la activitatea comisiilor

de

specialitate, prev5zute de lege, de Regulamentul de organizare
gi funclionare al C.L.
Motru, precum gi de cele stabilite de consiliul Locar.

Prin H'C'L. nr. 21128.07.2016 am fost desemnat reprezentantul
Consiliului
Local Motru in Consiliul de administraiielaColegiul Na[ional
George Cogbuc.
Consilier fiind, am participat de drept la gedintele ordinare extraordinare
gi
,
de indat5 ale Consiliului Local, am participat la dezbateile in plen
qi la adoptarea
proiectelor de hotlrdre aflate pe ordine a de zi.
Am avut o pozi{ie activd participdnd la majoritatea dezbaterilor ocazionate
de
adoptarea hotdrdrilor puse in disculie.
Am avut intdlniri cu cet6tenii care au ridicat o serie de sugestii gi propuneri

referitoare la problemele lor.
Am iniliat impreund cu consilierii locali urmdtoarele proiecte de hotir6re:
l'
Privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanfelor
individuale ale secretarului Municipiului Motru , pentru perioada 0l.ianuarie
2017-31.decembrie 2017, iniliatori Sanda Ion, Morega Costel Cosmin,

Ilie;
Privind acordarea de tichete sociale familiilor sau persoanelor singure
defavotizate din municipiul Motru cu ocazia s[rbdtorilor de paqte
21lg,
iniliatori Sanda Ion, Morega costel cosmin, petrescu Ilie, Iorga Ion;
Privind aprobarea organizdrii ,,zilelor Municipiului Motru,, ?n perioada
2l-27 mai 2018, iniliatori Sanda Ion, Morega Costel Cosmin, petrescu Ilie,
Petrescu
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Cojocaru Ion, Iorga Ion;

a

t

4.

Privind revocarea H.C.L.Motru nr. 812016 gi aprobarea regulamentului
de organizare qi funclionare al Consiliului Local Motru, iniliatori Sanda Ion,
Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie, Cojocaru Ion, Iorga Ion;
Privind aprobarea realizdriiprivind aprobarea realizdrii obiectivului de
5.
investi{ie ,,Eficientizarea consumului de energie electrici pentru Municipiul
Motru, Judeful Gorj prin instalare parc fotovoltaic cu putere de 2,5 MW,
conenctat la sistemul energetic nalional, iniliatori Sanda Ion, Cojocaru Ion,
Popescu Ion;
Privind realizarea obiectivului de investili,,CAMINUL SFANTUL
6.
IOAN - MOTRU - Centru rezidenfial pentru betreni", iniliatori Sanda Ion,
Cojocaru Ion, Popescu Ion;
Privind construirea unei parcdri centrale in zona Clubul Elevilor 7.
Sediu Polilia Local6 Motru- Romtelecom , iniliatori Sanda Ion, Cojocaru Ion,
Popescu Ion, Iorga Ion;
Am iniliat singur proiectul de hotdrdre privind aprobarea regulamentului de
premiere a elevilor din municipiul Motru pentru rezultatele oblinute la concursurile qi
olimpiadele qcolare;
impreunl cu ceilalli consilieri am participat la acfiunile culturale desfrqurate in
cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane la monumentele
istorice din municipiu.
Am votat qi voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotlrdre, indiferent de
iniliator dacd se incalcl legea sau sunt atinse interesele cetd{enilor municipiului

Motru.

La acliunile convocate de cdtre primar qi viceprimar am rdspuns
promptitudine.

voi

respecta jur6mantul pe care l-am depus c6nd am fost ales.

CONSILIER LOCAL,

I
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