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pe anul 2021

Subsemnatul David Constantin, avdnd in vedere prevederile art.225, alin. 2 din

O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ,cu modificarile qi complet6rile

ulterioare, precum qi prevederilor din Regulamentul de organizare qi func(ionare al

C.L. Motru, depun raportul de activitate pe anul 2021.

Arn fost ales consilier local al rnunicipiului Motru pe listele PMP.

Sunt membru al Comisiei nr. 3,, juridicd qi disciplind, respectarea drepturilor gi

libertalilor cetdfenilor, sesizdri gi reclamatii qi membru al Comisiei nr. 2,, amenajarea

teritoriului, realizarea lucrdrilor publice, conservarea monumentelor istorice si de

arhitecturS, comisii constituite prin H.C.L .nr. 121 126.11.2020.

Arn fost desemnat prin H.C.L.nr. 134117.12.2020 reprezentantul consiliului local

Motru in Consiliul de Administrafie al $colii Gimnaziale nr. I Motru .

Sunt membru in comisia de soluJionare a contestafiilor in vederea repartizdrii

locuinfelor cu chirie din fondul locativ al Municipiului Motru.

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

am avut urmdtoarele activitd(i pe anul 2021:

- Am participat la toate gedinfele ordinare, extraordinare qi de indatd ale

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

Local Motru din care fac parte;

- Am fost preqedinte de Eedin{d in lunile februarie, martie qi aprilie 2021 perioadd,

in care am semnat de legalitate, irnpreund cu Secretarul Genaral al municipiului

Motru un numdr de 40 hotdrdri;

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

hotdrdri de pe ordinea de zi;

- Am sus[inut toate proiectele de hotdr6re care au avut un impact pozitiv

locuitorilor din municipiul Motru;

- Am participat la toate intrunirile cu cetd{enii;

- La toate acfiunile la care am fost convocat de cdtre Prirnar am rdspuns cu

prornptitudine;
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- Am {inut audienfe la partid pentru a afla problemele cu care se confiuntl

cetafenii municipiului Motru , in vederea gasirii solu{iei de rezolvare ;

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

Local Motru;

- Am participat la toate intrunirile cu cetS{enii qi la rnanif-estdrile prilejuite de , 1

Decembrie - Ziua Na{ionald a Rom6niei;

- 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 jurdrn6ntul pe care l-arn depus cdnd am fost ales qi voi rdspunde

totdeauna solicitdrilor cetSfenilor municipiului Motru.
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