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Subsemnatul Preda-Dochinoiu Florin, consilier local, in baza prevederilor

att. 225, alin. 2 din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, prezint urm6torul raport de activitate

anual pentru descrierea activitdlii pe anul 2022.

La alegerile din 2020 am fost ales consilier local al Municipiului Motru pe

listele alianfei USR-PLUS, fiind la primul mandat de consilier .

Sunt membru in Comisia de specialitate a Consiliului Local Motru nr.3

Juridicd qi disciplin[, respectarea drepturilor qi libertd1ilor cetdlenilor,sesizdri gi

reclamalii qi membru in comisia de specialitate nr. 6 ,,Muncd, proteclie qi

asistenld sociald, proteclie copii, comisii constituite prin H.C.L.nr.

121126.11.2020.

Am fost desemnat prin H.C.L.nr. 134117.12.2020 reprezentantul Consiliului

Local Motru in Consiliul de Administratie al Colegiului Nalional George

Coqbuc.

in calitate de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului

Motru am avut urmdtoarele activitd(i importante pe anul2022;

- Am participat la qedinlele ordinare, extraordinare gi de indatd ale

Consiliului Local Motru qi la toate qedin{ele Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Motru din care fac parte;

- Am fost preqedinte de qedinlE in luna ianuarie 2022 perioadd in care am

semnat de legalitate, impreun6 cu Secretarul municipiului Motru un numdr de 7

hotirdri;

- Am luat cuvAntul qi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor

de hotdr6ri de pe ordinea de zi;

- Am suslinut toate proiectele de hotir6re care au avut un impact pozitiv

asupra localitSlii qi locuitorilor sii;

L5



- Am participat lunar la intdlnirile cu cetdfenii, rdspunz6nd pozitiv la toate

interpeldrile gi solicitdrile adresate.

- Am ridicat problema locurilor de muncd, a amenajdrii locurilor de parcare,

a locurilor de joacd qi menfinerea spafiilor verzi;

- La toate acliunile la care am fost convocat de cdtre primar am participat;

- Am participat la toate ac(iunile social-culturale organizate de cdtre

Consiliul Local Motru, simpozioane, depuneri de coroane la monumentele

istorice din Municipiul Motru;

in calitate de consilier local voi sprijinii interesele locuitorilor de pe raza

municipiului Motru, pentru cd sunt un om liber gi nu am angajamente ascunse

care sd fie in detrimentul interesului public.

Voi respecta jurim6ntul pe care l-am depus cdnd am fost validat consilier

local.

CONSILIER LOCAL
Preda-Dochinoiu rin


