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$EDINTE ALE CONSILIULUI JUDETEAN

in decursul anului 2017 am luat parte la toate gedinlele

desfrgurat

e, atdt ordinare

cAt

gi extraordinare, cu exceplia celor desfdqurate in perioada in care
m-am aflat in concediu de
odihn6, respectiv cele din luna noiembrie

.

Pentru alua decizii in cunogtinld de

cauzd",

m-am documentat temeinic gi am studiat

in rnod responsabil toate proiectele supuse dezbaterii qi am discutat cu membrii
Consiliului
'lude{ean asupra modului de solulionare a acestora , votdnd aprobarea lor in toate cazurile.

$EDINTE ALE COMISIILOR. DE SPECIALITATE

Cu excepJia lunii noiembrie, dfr luat parte la toate qedinfele comisiei ce s-au
desfd;urat pe parcursul anului 2017. S-au purtat disculii gi s-au luat decizii

in principal

asupra proiectelor ce necesitau avizul de specialitate al acestei comisii dar
qi pe marginea

celorlalte proiecte inscrise pe ordinea de zi, in strdnsd colaborare cu membrii
comisiei.

InTAI,NTRI CU CETATENII

in

calitatea mea de preqedinte al

ADI ECONEAMT, am participat la intdlniri

cu

reprezentanfii autoritd{ilor publice locale membre ale asocia{iei, respe<;tiv Zona3-Tg.
Neam!
qi Zona 4-Bicaz, zone in care functi oneazd, Sistemul de Management Integrat
al Deseurilor.

Pe ldngd acestea, programul meu a

mai

cuprins

in cadrul vizitelor in teritoriu

qi

intdlniri cu cetblenii de pe raza muricipiului Roman qi a comunelor
arodante Romanului. in

urma disculiilor purtate, am indrumat cetdlenii cdtre organele
abilitate
solu{iondrii doleanlelor acestora. Ca

in

vederea

;i in anul precedent, in cadrul deplas6rilor mele in

teritoriu am constatat cd persistd aceleaqi probleme legate
de lipsa locurilor de muncd, a
fondurilor pentru dezvoltatea locald, lipsa utilitdfilor precum gi
starea precar6 a drumurilor
comunale qi judelene qi mai nou de problemele intdmpin
ate atdt de oparatorii de salubritate
cdt gi de autoritdlile publice locale in implementarea qi
buna func{ionare a SMID-ului.

AUDIENTE

Atn

acordat

un numdr mare de audienle in cadrul cdrora am au fbst ridicate

problernele anterior menfionate, respectiv posibilitdJile
materiale scdzute qi neajunsurile
cauzate de lipsa locurilor de muncd, starea proastd a drumurilor,
lipsa utilitaJilor, etc.

SESIUNI DE INSTRUIRE

in decursul anului 2017 nuam partici patlanici o sesiune de instruire.

ACTIVITATEA iN TERITORIU
Aqa cum precizam qi antelior ,am avut intdlniri de lucru cu aleqii locali
de pe raza

jude{ului Neamf, intdlniri in cadrul cdrora s-au purtat
discufii legate in special de lipsa

lbndurilor pentru rcalizarea investi{iilor locale, despre modul de reparti zare
a fondurilor
provenind de la consiliul jude1ean, precum gi alte probleme
specifice.

REPREZENTARE iN C.A.
Prin Hotdrdrea Consiliului JudeJean Neam! nr.I57 din data de 2g.0j.2016
am fost

numit reprezentant in cadrul consiliului de administra{ie
al Spitalului de psihiatrie Sf6ntul
Neculai din Roman. Alaturi de ceilalfi reprezentanfi
in consiliu, ca qi in 2016, am continuat
diligen{ele necesare in vederea solufiondrii problemelor
cu care se confruntd institufia, mai
ales cele legate de condi{iile de cazare qi tratament pacien{ilor
a
internafi aici.
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