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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2021

Subsemnatul Chilulescu Niculina, avdnd in vedere prevederile art. 225, alin.2

din O.U.G. rr. 5712019, privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi completirile

ulterioare, precum qi prevederilor din Regulamentul de organizare qi funclionare al

C.L. Motru, depun raportul de activitate pe anul202l.

Am fost aleasd consilier local al municipiului Motru pe listele PMP.

Sunt Preqedintele Comisiei nr. 4,,inv615m6nt, s6ndtate gi familie, culte gi sport"

qi secretar al Comisiei nr. 6 ,,Munc6, proteclie gi asistenfd social6, proteclie copii",

comisii constituite prin H.C.L.nr. l2l I 26.1 | .2020 .

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

am avut urmdtoarele activitSli pe anul202l:

- Am participat la toate qedin(ele ordinare, extraordinare gi de indatd ale

Consiliului Local Motru qi la toate gedintele Comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Motru din care fac parte;

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

hotirdri de pe ordinea de zi;

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

locuitorilor din municipiul Motru;

- Am participat la toate intrunirile cu cetd(enii qi am linut cont de punctele de

vedere ale acestora in discufiile din qedinlele Consiliului Local.

- La toate ac[iunile la care am fost convocat de citre Primar am rdspuns cu

promptitudine;

- Am participat la toate acfiunile social-culturale organizate de cdtre Consiliul

Local Motru;

- Am participat la toate intrunirile cu cetSlenii qi la manifestdrile prilejuite de ,,Ziua

eroilor", 1 Decembrie - ZiuaNalionali a Romdniei;

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

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

- Voi respecta jurdm6ntul pe care l-am depus cdnd am fost ales qi voi r6spunde

totdeauna solicitdrilor cetSlenilor municipiului Motru.
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