
RAPORT DE ACTIVITATE

Pe anul 2021

Subsemnatul Collatu Neghind Constantin Ioan inbaza prevederilor prevederile

art.225, alin.2 din O.U.G. rc. 5712019, privind Codul Administrativ,cu modificdrile

Ei completdrile ulterioare, prezint urmdtorul raport de activitate pentru descrierea

activitdtii pentru anul 2021 .

Am fost ales consilier local al municipiului Motru pe listele PSD.

Am fost ales membru al Comisiei nr. 2,,Amenajarea teritoriului qi urbanism,

realizarea lucrdrilor publice, conseryarea monumentelor istorice qi de arhitectur6." $i

membru in Comisia nr. 3 ,,Juridicd gi disciplind, respectarea drepturilor qi libertd1ilor

cetifenilor, sesizdri si reclamatii".

tn cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru, am participat

la toate activitSlile acestora qi mi-am adus contribulia la dezbaterea proiectelor de

hotirdre repartizate fiecdrei comisii pentru avizare.

Sunt membru in Comisia de evaluare qi asigurarea calit5lii la Colegiul

Nalional George Cogbuc, desemnat prin H.C.L.nr. 135117.12.2020.

Sunt membru supleant in comisia cu atribulii privind stabilirea ordinii de

prioritate in solulionarea cererilor de locuinle sociale.

Am indeplinit orice alte atribu(ii referitoare la activitatea comisiilor, prevlzute

de lege, de Regulamentul de organizare qi funclionare al C.L. Motru, precum qi de

cele stabilite de Consiliul Local Motru.

Consilier fiind, am participat de drept la gedinlele ordinare, extraordinare qi de

indatd ale Consiliului Local, am participat la dezbaterile in plen qi la adoptarea

proiectelor de hotdr6re aflate pe ordinea de zi.

in qedinlele Consiliului Local am venit cu propuneri qi am fost iniliator de

proiecte de hotdr6re singur sau alSturi de alli colegi consilieri locali.

Am avut o pozilie activi participAnd la majoritatea dezbaterrlor ocazionate de

adoptarea hotdrdrilor puse in disculie.
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Am avut intAlniri cu cetdlenii care au ridicat o serie de sugestii qi propuneri

referitoare la problemele 1or.

impreunS cu ceilal1i consilieri am participat la ac{iunile culturale desf6qurate in

cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane Ia monumentele

istorice din municipiu.

De asemenea am organizatintdlniri cu cetdlenii municipiului Motru.

La acfiunile convocate de cdtre primar am rdspuns cu promptitudine.

Am participat la qedinlele festive convocate de primarul municipiului Motru cu

prilejul evenimentelor culturale (Zilele municipiului Motru, Ziua nalionald,

comemorarea eroilor revoluliei din 1989), precum qi la evenimentele ocazionate de

expozilii qi concerte organizate de artiqti ai municipiului Motru;

Am linut leg6tura cu ceilalli consilieri in vederea solulionSrii anumitor

probleme ridicate de cetS{enii municipiului Motru.

in calitatea pe care o am o s6 ajut gi sd sprijin cetdlenii municipiului Motru qi

o s5 rdspund la toate solicit[rile acestora.

CONSILIER LOCAL,
Col{atu Neghi4i Constantin
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