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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2022

Subsemnatul Pinoganu Aurel, consilier local, inbaza prevederilor art.225,

alin. 2 din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, cu modific6rile qi

completdrile ulterioare, prezint urmdtorul raport de activitate anual pentru

descrierea activitetii pentru anul 2022.

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

primul mandat.

Am fost desemnat membru in Comisia nr.2 ,,Amenajarea teritoriului qi

urbanism, realizarea lucrSrilor publice, conservarea monumentelor istorice Ei de

arhitecturd qi membru in Comisia nr.5 ,,Protecfia mediului qi turism, serviciu

cdtre populalie, comer!, agricultur6 qi silviculturd, comisii constituite prin

H.C.L.nr. I2l 126.1 I .2020.

in cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru am

participat la toate activit5lile acestora qi mi-am adus contribu{ia la dezbaterea

proiectelor de hotdrdre repartizate comisiei pentru avizare.

Am indeplinit orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiilor,

prev[zute de lege, de Regulamentul de organizare qi funclionare al C.L. Motru,

precum qi de cele stabilite de Consiliul Local.

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.

Am avut o pozilie activd particip6nd la majoritatea dezbaterilor ocazionate

de adoptarea hotdrdrilor puse in disculie.

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

referitoare la problemele lor.

impreund cu ceilalli consilieri am participat la acliunile culturale desfrqurate

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

istorice din municipiu.
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Am votat qi voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotir6re, indiferent

de iniliator atunci cdnd se incalcl legea sau sunt atinse interesele cetdlenilor

municipiului Motru.

La ac{iunile convocate de cdtre primar am rdspuns cu promptitudine.

Voi respecta jurSmdntul pe care l-am depus c6nd am fost validat consilier

1ocal.

CONSILIER LOCAL,
Pinoqanu


