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Consiliul Judelean Neaml
Consilier DUMITRA$CU DIONISIE
Partidul Na{ional Liberal
Comisia buget, dezvoltare economico-sociald gi administrarea patrimoniului
iudetului

Raport de activitate pentru anul20L7

$edinle ale consiliului
iudelean

Am fost validat in calitate de consilier judetean in cadrul gedinger
ordinare din 30 august.
Am participatla 5 gedinge ordinare care
avut loc in datele de
^D
septembrie, 30 octombrie,
29 noiemb rje aj 21
decembrie cat gi la 4 gedinfe extraordinare care au avut loc in datele

30 august, 27

de 14 octombrie, 6 gi 22 noiembrie gi 12 decembrie.

Nu am parucipat \a gedinga extraordinard din data de
septembrie motivat de faptul ci efectuam concediul de odihni.
in

cadrul gedingelor s-au dezbdtut ptoiectele de

hotirire

1,5

care au

fost anunlate pe ordinea de zi cdt gi unele suplimentare.

Am puttat discu,tri cu membri a-r Consiliului Judegean in vederea
aprobirii sau respingerii proiectelor de hotdrire supuse dezbater-ii.

Am studiat cu responsabilitate proiectele de hotdrAre gi am votat
pentru aptobarea acestora, in marca majoittate a cazurilor. Au fost pr
situaEii in care m-am abginut (a se vedea proceseie verbale aie
gedingelor) considerAnd ca aceastd. poziye este una legali gi/sau in
asentimentul majoritigii cetigenilor.

Nu mi-am exprimat votul la proiectele de hotirire cu ptivire ia
recifi,carea bugetului, execugia bugetard 9i numirea reprezentan gilor
AGA la SC TROLEIBUZUL SA Dumbrava Rogie, fapt pe care lam anuntat la inceputul gedingelor.

$edinte ale comisiilor de
specialitate

Am partrcipatla 9 gedinge ale comisiei de specialitate care au avur
loc in datele de 27 septembrie, 14,27 gi 30 octombrie, 6, 22 gi 29
noiembrie gi 12 gi 21 decembde
.

Nu am particrpat la gedinga comisiei drn data de 15 septernbrie
motivat de faptrrl ci efectuam concediul de odihni.

in cadrul gedintelor s-au dezbitut proiectele de hotirire inscrise
pe ordinea de zi a gedingelor Consiliului Judegean, cAt gi unele
suplimentare, cu prioritate cele penffu c re era necesar avizul
comls1el.

Am votat penffu aviz favorabll \a toate proiectele de hotdrire
Denftu care s-a acordat aviz in cadrui comisiei.

intdlniri cu cetdtenii

Am avut intilmd cu cetileni din municipiul Roman, din cornuna
natald Piatra $oimului gi din comunele arondate municipiului
Roman, in cadrul deplasirilor prin locattdtile tespective. in funcgre
de problemele ridicate, penftu care fost cazul, am recomandat
^ abilitate pentru rezolvarea
cetrgenilor sd se adreseze organelor
acestofa.

Am constatat cI sunt probleme cu starea drumurilor comunale gi
jude;ene, cu lipsa Fondutilor gi a locurilor de muncd gi cu colectarea
deseurilor.
Audienqe

Nu am avut solicitdri in cadrul audientelor

Sesiuni de instruire

Nu am participat la sesiuni de instruire.

Activitatea in teritoriu

Am avut contacte cu alegi locali din municipiile Piatra Neamt 9i
Roman, din comuna natald" Ptatra $oimului, din comunele
arondate municipiului Roman. De asemene^, am a-llut contacte cu
primarii gi consilierii locali PNL gi cu pdmari de la alte formagiuni
politice.

.

ln cadrul intilnirilor s-au discutat aspecte privind lipsa fondurilor
penftu plat^ salariilor func,tionarilor din primirii, reparizarea
fondurilor de la Consiliul Judegean, neasigutarea fondudlor penffu
Ftnahzarea unor proiecte cat gi probleme specifice (regele de apd gi
canaltzare, drumuri comunale, colectarea gunoiului, organizatea
sdrbitodlor comunale, etc.)

Reprezentare

in

stfucturi

alte

Nu am fost

desemnat sd reprezint C.

sttucturd.

J.

Neamg

in nicio altl

Ini$ative

Nu am iniiat proiecte de hotIrAre.

Amendamente la
proiectele de hotitdre

Nu am formulat amendamente la oroiectele de hotirire.

Alte aspecte relevante

Nu a fost cazul.
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