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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2021

Subsemnatul Sanda Ion, av6nd in vedere prevederile art. 225, alin.2 din

O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ qi Regulamentul de organizarc

qi funclionare al C.L. Motru, depun raportul de activitate pe anul202I.

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

Sunt preqedintele Comisiei de specialitate a Consiliului Local Motru nr.

6,,Munc6, proteclie qi asistenfd social[, proteclie copii" qi membru in Comisia de

specialitate a Consiliului Local Motru nr. 1 ,,activitdli economico - financiare,

administrarea domeniului public qi privat".

in cadrul acestor comisii am pus in disculie toate problemele sesizate gi

am sus{inut toate activitetile din municipiul Motru.

Am indeplinit orice alte atribu{ii referitoare la activitatea comisiilor de

specialitate, prevdzute de lege, de Regulamentul de organizare qi funclionare al

C.L. Motru, precum gi de cele stabilite de Consiliul Local.

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

Consiliului Local Motru in Consiliul de administra{ie la $colii Gimnaziale nr.2

Motru qi la GrSdinila cu Program Prelungit nr. I Motru.

Sunt membru supleant in comisia cu atribulii privind stabilirea ordinii de

prioritate ?n solulionarea cererilor de locuinle sociale.

Consilier fiind, am participat de drept la qedin{ele ordinare, extraordinare

qi de indatd ale Consiliului Loca.

Am avut o pozilie activd participAnd la majoritatea dezbaterilor ocazionate

de adoptarea hotdrdrilor puse in discufie.

Am fost preqedinte de v6rsti la qedinla de constituire a Consiliului Local

pentru mandatul 2020-2024 qi ales preqedinte de qedinj6 in lunile noiembrie -

decembrie 2020 qi ianuarie 2021, perioadi in care am semnat de legalitate,

impreun6 cu Secretarul General al municipiului Motru un numdr de 44 hotdr6ri;
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Am avut intdlniri cu cetdlenii care au ridicat o serie de sugestii gi propuneri

referitoare la problemele 1or.

Am participat la acliunile culturale desfrgurate in cadrul municipiului

Motru, simpozioane, depuneri de coroane la monumentele istorice din municipiu.

Am votat qi voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotdr6re, indiferent

de ini{iator dacd se incalcd legea sau sunt atinse interesele cetdlenilor

municipiului Motru.

La acliunile convocate de cdtre primar am rdspuns cu promptitudine.

Voi respecta jur5m6ntul pe care l-am depus dup6 ce am fost ales consilier

local.

CONSILIER LOCAL,
SANDA ION


