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RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2018

Subsemnatul $urlin Marilena, avdnd in vedere prevederile art. 51, alin. 4 din

Legea nr. 21512001, privind administralia publicd 1ocal6, republicatd qi actualizatd,,
precum gi prevederilor din Regulamentul de organizare qi func{ionare al C.L. Motru,
depun raportul de activitate pe anul 2018.

La alegerile din iunie 2016 am fost aleasd consilier local al municipiului Motru
pe listele PSD.

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

-

2020.

Sunt membru in comisia r:r..4,,inv616mdnt, sdndtate qi familie, culte qi sport" gi
membru

in comisia nr. 2 ,,Amenajarea teritoriului qi urbanism, realizarea lucrdrilor

publice, conservarea monumentelor istorice gi de arhitectur6".

Prin H.C.L. nr. 21128.07.2016 am fost desemnatd reprezentantul Consiliului
Local Motru

in Consiliul de administralie la Grddinila nr. 1 Motru qi la $coala

Gimnaziald nr. 2 Motru.

in

calitate de consilier local

in cadrul Consiliului Local al Municipiului Motru

am avut urmdtoarele activitdli:

- Am participat la toate qedin(ele ordinare, extraordinare

qi de indatd

ale

Consiliului Local Motru qi la toate gedinfele Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Motru din care fac parte;

- Am fost preqedinte de qedin!6 qi am condus lucrdrile Consiliului Local Motru in
perioada ianuarie, februarie gi martie 2018.

-

Am iniliat proiectul de hotdr6re pentru alegerea pregedintelui de qedin!6 pentru

lunile aprilie mai gi iunie 2018.

- Am luat cuv6ntul gi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor
hotirAri de pe ordinea de zi;

de

- Am susfinut toate proiectele de hotdrdre care au avut un impact pozitiv
locuitorilor din municipiul Motru;

-

Fiind consilier ales pe listele Partidului Social Democrat am primit audien{e la

sediul P.S.D. din municipiul Motru;

- Am participat Ia toate intrunirile cu cetdtenii;

-

La toate acfiunile la care am fost convocat de c6tre Primar qi Viceprimar am

rlspuns cu promptitudine;

-

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

Local Motru;

-

Am participat la toate intrunirile cu cetdlenii gi la manifestdrile prilejuite de ,,Zfita

eroilor",

1

Decembrie

-

ZiuaNafionali

a Romdniei;

- Voi vota tot timpul impotriva proiectelor

de hotdrAre indiferent de iniliator atunci

c6nd se incalcd legea sau sunt atinse grav interesele locuitorilor municipiului Motru;

- Voi

respecta

jurimdntul pe care l-am depus c6nd am fost ales gi voi

totdeauna solicitdrilor ceti(enilor municipiului Motru.

CONSILIER LOCAL,
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