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RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2019
Subsemnatul Popescu Ion, avdnd in vedere prevederile art. 225,

alin.2 din

O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, precum gi prevederile din
Regulamentul de organizare qi funclionare al C.L. Motru, depun raportul de
activitate pentru anul 2019.

Am fost validat de Comisia de Validare a Consiliului Local Motru pentru
mandatul de consilier local 2016 -2020.

Am fost desemnat membru in Comisiile de specialitate ale Consiliului
Local Motru nr. 1 ,,Activit6fi economico financiare, administrarea domeniului
public qi privat qi nr. 6 ,,Muncd, proteclie, qi asistenld sociald, proteclie copii",
comisie Ia care sunt gi secretar.

Fac parte din Consiliul de administralie de la Colegiul Tehnic Motru
Grddinila cu program prelulgit

tr. 1, precum qi din Comisia

Ei

de evaluare a calitilii

din cadrul Colegiului Nalional George Coqbuc.

in

cal\tate de consilier local

in cadrul Consiliului Local al Municipiului

Motru am avut urmdtoarele activitdli:

-

Am participat la toate qedinlele ordinare, extraordinare qi de indatl

ale

Consiliului Local Motru qi la toate qedinlele Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Motru din care fac parte;
- Am luat cuv0ntul qi am expus puncte de vedere pro sau contra proiectelor de

hotirdre de pe ordinea de zi;

- Am sus(inut toate proiectele

de hotdrdre care au avut un impact pozitiv

asupra locuitorilor din municipiul Motru.

-

Am iniliat proiecte de hotdrdre benefice pentru cetdlenii municipiului

Motru.

i

- La toate ac(iunile la care am fost convocat de cdtre Primar gi Viceprimar am
rdspuns cu promptitudine;

- Am respectat colegii consilieri;
- Am participat la toate intrunirile cu cetSfenii;
- Am participat la toate ac{iunile social-culturale organizate de cdtre Consiliul
Local Motru;

-

Voi vota tot timpul impotriva proiectelor de hotdr6re indiferent de iniliator

atunci c6nd se fac abateri de la prevederile legale sau sunt atinse grav interesele

locuitorilor municipiului Motru;
- Voi respecta jurdm6ntul pe care l-am depus c6nd am fost ales gi voi r[spunde
totdeauna

solicitirilor cetSfenilor municipiului Motru.
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