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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2022

Subsemnatul Ardeiu Rdzvan Remus inbaza prevederilor art. 225, alin.2 din

O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, cu modificdrile Ei completdrile

ulterioare , prezint urmdtorul raport de activitate pentru descrierea activitdlii pe anul

2022.

Am fost ales consilier local al municipiului Motru pe listele Partidului PSD, la

al doilea mandat.

Am fost ales membru in Comisia de specialitate a Consiliului Local Motru nr.

1 ,,activit61i economico-financiare, administrarea domeniului public Ei privat qi

membru in Comisia de specialitate ale Consiliului Local Motru nr.3 ,,Juridica qi

disciplind, respectarea drepturilor qi libertalilor cetSlenilor, sesiziri gi reclama!17".

Sunt membru in comisia de analiz6, a cererilor in vederea repartizdrli

locuintelor cu chirie din fondul locativ al Municipiului Motru.

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

contribulia la dezbaterea proiectelor de hotlrAre repartizate fiecdrei comisii pentru

avLzare.

in calitate de consilier local am indeplinit orice alte atribu{ii referitoare la

activitatea comisiilor, prevdzute de lege, de Regulamentul de organizare gi

func{ionare al C.L. Motru, precum gi de cele stabilite de Consiliul Local Motru.

Am fost desemnat reprezentantul Consiliului Local Motru in Comisia de

evaluare a calit5lii la qcoala Gimnaziald nr. 2 Motru.

Am participat la qedin{ele ordinare, extraordinare qi de indatd ale Consiliului

Local, am participat la dezbaterile qi adoptarea proiectelor de hotdrdre aflate pe

ordinea de zi.
+-Impreund cu membrii PSD ai Consiliului Local Motru am fost ini{iator de

proiecte de hotir6re.

in qedinlele Consiliului Local am venit cu propuneri ori de c6te ori am

considerat necesar qi am votat proiectele iniliate in acest sens.



in perioada august, septembrie qi octombrie 2022 am fost preqedinte de

qedinla qi am semnat, impreund cu secretarul general, de legalitate 30 hotdr6ri.

Am avut o pozilie activi participdnd la majoritatea dezbaterilor ocazionate

de adoptarea hotirdrilor puse in disculie.

Am avut int6lniri cu cetdlenii care au ridicat o serie de sugestii qi propuneri

referitoare la problemele lor.

impreuni cu ceilalli consilieri locali am participat la acliunile culturale

desfrqurate in cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane la

monumentele istorice din municipiu.

La acliunile convocate de cdtre primar am rdspuns cu promptitudine.

Am participat la evenimentele culturale qi omagiale organizate de Primdria

municipiului Motru qi Consiliul Local Motru (Zllele municipiului Motru, Ziua

nalionald, comemorarea eroilor revolu{iei din 1989), precum qi la evenimentele

ocazionate de expozilii qi concerte organizate de artiqti ai municipiului Motru;

Am finut legdtura cu ceilalli consilieri in vederea soluliondrii anumitor

probleme ridicate de cetdlenii municipiului Motru.

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

municipiului Motru qi si rdspund solicitlrilor acestora.
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