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Subsemnata Petriqor Florentina Eugenia, av0nd in vedere prevederile art.

225, alin. 2 din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, precum gi

prevederile din din Regulamentul de organizare qi funclionare al C.L. Motru,

depun raportul de activitate pe anul202l.

Am fost aleasi consilier local din partea P.S.D.

Fac parte din Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I

,,activit61i economico - financiare, administrarea domeniului public qi privat".

$i reclamatii " gi nr. 5 ,,proteclia mediului qi turismului, serviciu cdtre populafie,

comer!, agriculturd qi sivicultur6", comisii constituite prin H.C.L..nr.

r2U26.1r.2020.

Sunt membru in Comisia de evaluare qi asigurarea calitdlii la Grddinila cu

Program Prelungit nr. I Motru desemnat6 prin H.C.L.nr. 135117.12.2020.

Sunt membru supleant in comisia de analizd a cererilor in vederea

repaftizdrii locuinfelor cu chirie din fondul locativ al Municipiului Motru.

in calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului

Motru am avut urmStoarele activit6fi pe anti202l;

- Am participat la toate gedinlele ordinare, extraordinare gi de indatS ale

Consiliului Local Motru qi la gedinlele Comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Motru;

- Am fost preqedinte de qedinld in luna octombrie 2021 perioadl in care am

semnat de legalitate, impreun6 cu Secretarul municipiului Motru un numir de 17

hot6rdri;

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

hot5rdre de pe ordinea de zi;

- Am sustinut toate proiectele de hotdrdre care au avut un impact pozitiv

asupra locuitorilor din municipiul Motru;



- in qedinlele Consiliului Local am venit cu propuneri qi impreund cu ceilalli

membri ai formaliunii politice din care fac parte am votat proiectele iniliate in

acest sens.

- La toate ac{iunile la care am fost convocatd de cdtre Primar am rdspuns cu

promptitudine;

- Am participat la toate intrunirile cu cetijenii qi la manifestdrile prilejuite de

,,Ziua eroilor", I Decembrie - ZiuaNa{ional5 a Romdniei;

- Am respectat colegii consilieri;

- Am participat Ia toate intrunirile cu cetSlenii;

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

Local Motru;

- Voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotdrdre indiferent de initiator

atunci c6nd se fac abateri de la prevederile legale sau sunt atinse grav interesele

locuitorilor municipiului Motru;

- Voi respecta jurdm6ntul pe care l-am depus c6nd am fost aleasl qi voi

rdspunde totdeauna solicitdrilor cetSlenilor municipiului Motru.

CONSILIER LOCAL,
Petriqor Florentina Eugenia


