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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2021

Subsemnatul Matei Gabriel, consilier local, inbaza prevederilor art.225,

alin.2 din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, cu modificErile qi

completdrile ulterioare, prezint urmitorul raport de activitate anual privind

activitatea desfEquratd pe anul 2021.

La alegerile din 2020 am fost ales consilier local al municipiului Motru pe

listele PSD, fiind la primul mandat de consilier .

Sunt secretarul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Motru nr.4

Invdfdm6nt, sdndtate qi familie, ;tiin!d, culte qi sport qi membru in comisia de

specialitate nr. 6 ,,Muncd, proteclie gi asistenld sociald, protec{ie copii, comisii

constituite prin H.C.L.nr. 121 126.11.2020.

Am fost desemnat reprezentantul Consiliului Local Motru in Comisia de

evaluare a calitSlii inv6{dmdntului la Colegiul Tehnic Motru.

Sunt membru supleant in comisia de solulionare a contestaliilor privind

stabilirea ordinii de prioritate in solulionarea cererilor de locuinle sociale.

i.r calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului

Motru am avut urmdtoarele activitSli pe anul 2021:

Am participat la toate gedinfele ordinare, extraordinare gi de indatd ale

Consiliului Local Motru qi la toate gedintele Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Motru din care fac parte gi am luat cuvdntul qi am expus puncte

de vedere pro sau contra proiectelor de hotdrdri de pe ordinea de zi;

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

asupra localitdlii gi locuitorilor sii;

Problemele legate de nemullumiri ale cetdtenilor sau nevoi neexprimate in

scris cdtre Consiliul Local, notate cu preponderenlI in cadrul audienfelor

sdptdmAnale, au fost lSmurite cu ocazia qedintelor de comisii gi de plen.
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CetSlenii au venit cu o serie de sugestii qi propuneri referitoare la

problemele lor iar rezolvarea a presupus disculii in cadrul qedinlelor Consiliului

Local Motru.

Majoritatea problemelor ridicate se referd la crearea locurilor de munci,

qi de asemena o problemd deosebitd este menlinerea agentului termic ca sursd de

incdlzire pentru locuitorii municipiului Motru . De asemenea infiinlarea unei

echipe de fotbal in Liga a IV-a in cadrul Clubului Sportiv Minerul Motru 2008 a

fost o prioritate, fapt care s-a realizat. In acest sens Consiliul Local Motru m-a

desemnat reprezentant in comitetul director al Clubului Sportiv Minerul Motru

2008. Av6nd aceastl calitate m-am implicat in activitatea clubului sportiv Minerul

Motru 2008 aducdnd un aport pozitiv .

Am primit audienle la sediul P.S.D. din municipiul Motru;

Latoate acliunile la care am fost convocat de c6tre primar am participat;

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

Local Motru, simpozioane, depuneri de coroane la monumentele istorice din

Municipiul Motru;

De profesie fiind profesor, am suslinut toate proiecte de hotdr6re care au

vizat unitdlile de inv6!5mint, precum qi activit5lile cu caracter cultural qi sportiv;

Am participat la toate intrunirile cu cetSlenii qi la manifestdrile prilejuite de

1 Decembrie - Ziua Nalionali a Rom6niei. in cadrul acliunilor desfEqurate cu

ocazia zllei de 1 Iunie am fost coordonator al activitalilor sportive.

in calitate de consilier local voi sprijinii interesele locuitorilor municipiului

Motru;

Voi respecta jurdm6ntul pe care l-am depus cdnd am fost validat consilier

1ocal.
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