RAPORT DE ACTIVITATE
Pe anul 2016
Subsemnatul Colțatu Neghină Constantin Ioan în baza prevederilor art. 51,
alin.4 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
prezint următorul raport de activitate pentru descrierea activităţii pentru anul 2016.
La alegerile din iunie am fost ales consilier local al municipiului Motru pe
listele PSRo..
La data de 22.06.2016 am fost validat de Comisia de Validare a Consiliului
Local Motru pentru mandatul de consilier local 2016 – 2020.
Am fost ales președinte al comisiei nr. 5 „Protecția mediului și turism, serviciu
către populație, comerț, agricultură și silvicultură” şi membru în

comisia nr. 6

„Muncă, protecţie şi asistenţă socială, protecţie copii”.
În cadrul comisiilor, am participat la toate activităţile acestora şi

mi-am adus

contribuţia la dezbaterea proiectelor de hotărâre repartizate comisiei pentru avizare.
Fac parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Motru și din
Comisia de evaluare a calității la Școala Gimnazială nr. 2 Motru.
Am îndeplinit orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiilor, prevăzute
de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.L. Motru , precum şi de
cele stabilite de Consiliul Local Motru.
Consilier fiind, am participat de drept la şedinţele ordinare, extraordinare şi
de îndată ale Consiliului Local, am participat la dezbaterile în plen şi la adoptarea
proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
În şedinţele Consiliului Local am venit cu propuneri şi împreună cu ceilalţi
membri ai grupului am fost inițiator a 20 proiecte și am votat proiectele iniţiate în
acest sens.
Am avut o poziţie activă participând la majoritatea dezbaterilor ocazionate de
adoptarea hotărârilor puse în discuţie.
Am avut întâlniri cu cetăţenii care au ridicat o serie de sugestii şi propuneri
referitoare la problemele lor.

Împreună cu ceilalţi consilieri am participat la acţiunile culturale desfăşurate în
cadrul municipiului Motru, simpozioane, depuneri de coroane la monumentele
istorice din municipiu.
De asemenea am organizat întâlniri cu cetăţenii municipiului Motru.
La acţiunile convocate de către primar şi viceprimar am răspuns cu
promptitudine.
Am participat la evenimentele culturale şi omagiale organizate de Primăria
municipiului Motru şi Consiliul Local Motru (Zilele municipiului Motru, Ziua
naţională, comemorarea eroilor revoluţiei din 1989), precum şi la evenimentele
ocazionate de expoziţii şi concerte organizate de artişti ai municipiului Motru;
Am ţinut legătura cu ceilalţi consilieri în vederea soluţionării anumitor probleme
ridicate de cetăţenii municipiului Motru.
Voi lupta, în calitatea pe care am ales-o, să ajut şi să sprijin cetăţenii
municipiului Motru şi să răspund solicitărilor acestora.

CONSILIER LOCAL,
Colțatu Neghină Constantin

