
CONSILIUL li'i0TRU
NR

L LRAPORT DE ACTIVITATE

Pe anul 2021

Subsemnatul Petrescu Ilie in baza prevederilor art. 225, alin. 2 din

O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ prezint urmdtorul raport de

activitate pentru descrierea activitSlii pentru anul 2020 .

Am fost ales consilier local al municipiului Motru pentru un nou mandat pe

listele partidului ALDE.

Am fost desemnat membru al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Motru nr. 1 ,,activitali economico - financiare, administrarea domeniului public

qi privat" gi nr.4 ,,inv5!6m6nt, Sdndtate qi Familie, $tiin1d, Culte qi Sport", prin

H.C.L nr. l2l 126.1 1.2020.

Prin H.C.L. nr. 134117.12.2020 am fost desemnat reprezentantul

Consiliului Local Motru in Consiliul de administratie la Colegiul Nalional

George Coqbuc.

Sunt membru supleant in comisia de solulionare a contestaliilor privind

stabilirea ordinii de prioritate in solulionarea cererilor de locuinle sociale qi

membru in comisia de analizd a cererilor in vederea repartiz6rii locuinlelor cu

chirie din fondul locativ al Municipiului Motru.

in cadrul comisiilor, am participat la toate activitetile acestora qi mi-am

adus contribu(ia la dezbaterea proiectelor de hotirdre repartizate comisiei pentru

aYtzate.

Am indeplinit orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiilor,

prevdzute de lege, de Regulamentul de organizare gi funclionare al C.L. Motru,

precum qi de cele stabilite de Consiliul Local Motru.

Consilier fiind, am participat de drept la qedinlele ordinare,

extraordinare qi de indatd ale Consiliului Local, am participat la dezbaterile in

plen qi la adoptarea proiectelor de hotdrdre aflate pe ordinea de zi.

in qedintele Consiliului Local am venit cu propuneri qi am votat

proiectele iniliate in acest sens.



Am avut o pozilie activd participdnd la majoritatea dezbaterilor

ocazionate de adoptarea hot[r6rilor puse in disculie.

Am fost iniliator de proiecte, benefice pentru cetdlenii municipiului

Motru.

Am avut intdlniri cu cetdlenii care au ridicat o serie de sugestii gi

propuneri referitoare la problemele lor.

impreuni cu ceilalli consilieri am participat la acliunile culturale

desfbgurate in cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane Ia

monumentele istorice din municipiu.

La actiunile convocate de c[tre primar am rdspuns cu promptitudine.

Am participat la evenimentele culturale qi omagiale organizate de

Primiria municipiului Motru gi Consiliul Local Motru, precum gi la evenimentele

ocazionate de expozi(ii gi concerte organizate de artigti ai municipiului Motru;

Am tinut legdtura cu ceilalli consilieri in vederea solu{iondrii anumitor

probleme ridicate de cetdlenii municipiului Motru.

Voi lupta, in calitatea pe care am ales-o, sd ajut gi sd sprijin cetdtenii

municipiului Motru qi sI rdspund solicitdrilor acestora.

CON CAL,
Ilie


