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pentru anul 2019

Subsemnatul

Pintea Dumitru,

av6nd in vedere prevederile art.225, alin.2

din O.U.G. nr.5712019, privind Codul Administrativ precum qi ale art.

l2l

din

Regulamentul de organizare qi funclionare al C.L. Motru, depun raportul de
activitate pentru antil 2019.

La alegerile din 05.06.2016 am fost ales consilier local al municipiului
Motru pe listele PNL.

La

data de 22.06.2016 am fost validat de Comisia de Validare

Consiliului Local Motru pentru mandatul de consilier local 2016

-

a

2020, fiind la

primul mandat.
Sunt membru

in Comisia de specialitate a Consiliului Local Motru nr. 3

,,Juridicd qi disciplind, respectarea drepturilor gi libertdtilor cetdlenilor, sesiziri qi

reclama[ii" gi

in

Comisia de specialitate

a Consiliului Local Motru nr. 5

,,Proteclia mediului gi turism, serviciu c6tre populafie, comerf, agriculturd qi

silviculturd", desemnat prin H.C.L. nr. 6 122.06.201 6.

in cadrul acestor comisii am pus in discu{ie qi am sus{inut toate activitSlile
din municipiul Motru.

Am indeplinit orice alte atribulii referitoare la

activitatea comisiilor

prevSzute de lege, de Regulamentul de organizare Si funclionare al C.L. Motru

precum qi de cele stabilite de Consiliul Local.

Consilier fiind, am participat la gedin{ele ordinare qi extraordinare ale
Consiliului Local, am participat la dezbateri in plen qi la adoptarea proiectelor de
hotirdre aflate pe ordinea de zi.

Am avut o pozilie activd participdnd la majoritatea dezbaterilor ocazionate
de adoptarea hotdrdrilor puse in discufie.

impreuni cu membrii PNL ai Consiliului Local Motru am iniliat proiecte
hotdrAre.
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Am avut intdlniri cu ceti{enii care au ridicat o serie de sugestii gi propuneri
referitoare la problemele

1or.

Am participat la ac(iunile culturale desfrgurate in cadrul municipiului Motru,
simpozioane, depuneri de coroane la monumentele istorice din municipiu.

Activitatea de primire in audien!6 a cetdlenilor am desfrqurat-o qi o desflqor

in fiecare 1un6la sediul partidului, conform planific6rii.
De asemenea, am organizat gi organizez intdlniri cu cetilenii municipiului
Motru, cel pufin trimestrial.

Am votat impotriva proiectelor de hotdr6re, indiferent de iniliator atunci
cdnd au adus atingere intereselor cetSlenilor municipiului Motru.

La acliunile

convocate de citre primar

qi viceprimar am rdspuns

cu

promptitudine.

Am respectat qi voi respecta jur6mdntul pe care l-am depus cdnd am fost
validat consilier local.
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