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CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
REGIST,RATURA GENERALA
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RAPORT DE ACTIWTATE PENTRU ANUL
2016
In conformitate cu prevederile art. 51 alin. 4)
dinl,egea rc.215 din 2001 privind
administralia publicd local6, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare, gi cu prevederile
art' 113 alin' 5) qi 6) din Regulamentul d.e
organizare qi fulcfionare a consiliului
Judelean Neamf, vl'inaintezprezentul
Raport referitor la activitatea
intreprinsd

de c:onsilier judefean:

in

calitate

- In perioada 01 '0r'2016 - 3r.12'2016, am participatlatoate
qedinfele consiliului
JudeleanNeamt, at6t cele ordinare c6t qi
cele

- in

extraordinare;

calitate de Preqedinte a comisiei Juridice
din cadruri consiliului Judefean
Neamf' m-am preocupat de convocarea acestei
comisii in veder<la discutarii qi avizdrii
proiectelor propuse pe ordine a de zi a
$edin{elor, ftcand atunci c6nd a fost cazul,
menfiunile ce s-au impus, astfel cum aceste
menliuni aurczultat din dezbateri.
- Am am participat la acelaqi numdr
de qedinfe a Comisiei Juridice, inbazacalitdfii
subsemnatului de Pregedinte al acestei comisii,
ocazie ou care am supus anahzeiacestei
Proiectele de hotdrare de pe ordinea de zi gedinletor
a
consiliutui Judefean

:lT::l
Neamu

- In urma studierii atente a proiectelor incluse pe
ordinea de zi agedinlelor, gi in
contextul dezbaterilor punctuale care se fbceau
in cadrul consiliului Judelean, am luat
cuvAntul ori de cate ori am considerat necesar
pentru a facepropuneri,
sau amendamente.

pentru interpeldri

TotodatS, defin calitatea de Pregedinte a
Autoritnfii Teritoriale De Ordine
Publici Neamf, dar gi de Presedinte a Asociatiei de
Dezvoltare rntercomunitari
'oAqua Neamfo', calitdl pe care le delin tot prin delegarea
oblinutd de ia consiliul
Jude!:ean Neam!.
in ceea ce priveste aclivitateape care am avut-o cu compartimentele
consiliului
Judefean Neamt', ardt faptvl cd am rdspuns
cu promptitudine tuturor solicitdrilor venite
din partea acestora, atdt pe chestiuni juridice, cdt gi pe
diferite proiecte de hotdr6re, la
care rni se cerea un punct de vedere.
Am acordat audienlb oricdrui cetdlean interesat sd ridice
diverse probleme, av6nd
in acest sens qi un program de permanenld stabilit la sediul partidului
Social democrat,
conform unor grafice comunicate.
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