RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2016
Subsemnata Rădulescu Avram Cristian, având în vedere prevederile art. 51,
alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi
actualizată, precum şi prevederile din din Regulamentul de organizare şi funcţionare
al C.L. Motru, depun raportul de activitate pe anul 2016.
La alegerile din iunie 2016 am fost aleas 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, consilier local pentru mandatul 2016 – 2020, fiind ales și membru al
comisiei de validare .
Fac parte din comisiile de specialitate nr.3 „Juridică şi disciplină, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, sesizări şi reclamaţii ” şi nr. 6 „Muncă, protecţie
şi asistenţă socială, protecţie copii”, iar la comisia nr. 6 am fost ales și președinte.
Sunt membru în consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 2 Motru și în
comisia de evaluare a calității la școala gimnazială nr. 1 Motru.
În calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Motru
am avut următoarele activităţi:
-

Am participat la toate şedinţele ordinare, extraordinare şi de îndată ale

Consiliului Local Motru şi la şedinţele Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Motru din care fac parte;
- Am luat cuvântul şi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor de
hotărâre de pe ordinea de zi;
- Am susţinut toate proiectele de hotărâre care au avut un impact pozitiv asupra
locuitorilor din municipiul Motru;
- În şedinţele Consiliului Local am venit cu propuneri şi împreună cu ceilalţi
membri ai formaţiunii politice din care fac parte am votat proiectele iniţiate în acest
sens.

- La toate acţiunile la care am fost convocată de către Primar şi Viceprimar am
răspuns cu promptitudine;
- Am participat la toate întrunirile cu cetăţenii şi la manifestările prilejuite de „Ziua
eroilor”, 1 Decembrie – Ziua Naţională a României;
- Am respectat colegii consilieri;
- Am primit audienţe la sediul Partidului din municipiul Motru;
- Am participat la toate întrunirile cu cetăţenii;
- Am participat la toate acţiunile social-culturale organizate de către Consiliul
Local Motru;
- Voi vota tot timpul împotriva proiectelor de hotărâre indiferent de iniţiator atunci
când se fac abateri de la prevederile legale sau sunt atinse grav interesele locuitorilor
municipiului Motru;
- Voi respecta jurământul pe care l-am depus când am fost aleasă şi voi răspunde
totdeauna solicitărilor cetăţenilor municipiului Motru.

CONSILIER LOCAL,
Rădulescu Avram Cristian.

