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Consiliul Judefean Neam!
GRUMEZESCU FLORIN
Cornisia pentru industrie, agriculturd,
turism

REG

tut" JUDETEAN NEAMT
RA/gENI,E

I

FTJRATU
rrr, y.fl din _llll_

nnt{
za

!_L

ANEXE
I

l.

tcrr publice, comerf si

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL2OL6

in conformitate cu Legea Administrafiei l,ublice Locale, a
statutului Ale;ilor Locali, a Regulamentului cle organizare qi

Funcfionate al Consiliului Jude{ean NeamJ, am desiftq.rrui activitatea
in anul 2016 dupd cum urmeazd:
in perioada 23.03.2016-3I.12.2016, in calitate de consilier
judelean, am participat la toate
;edinfe ordinare qji extraordinard cu
exceplia unei singure gedinle extraordinare a Consiliului Judetean
Neam{ din motive de sdndtate.
in calitate de membru al comisiei de induLstrie, agricultura,
servicii publice, comerf ;i turism am pus in disculie fiecare proiect de
hotiirdre, am fost preocupat de avizarea tuturor proiectelor supuse
ordinii de zi.
Am fost desemnat de cdtre consiliul Judefean lrTeamf prin colegii
consilieri jude{eni sd reprezirfi. C. J. Neamf in Consiliul de
Adrninitra{iei al Spitalului de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman unde am
participat la 6 EedinJe de C. A.
Am alocat timpul necesar pentru intdlniri cu cetdfenii din
con:Lunele din zgrra Roman pentru discutarea unor r:hestiuni generale
legate de problemele acestora, affr ascultat problemele cei6lenilor
pentru inbundtdfirea calitafii vie{ii prin misuri adminitrative.
In calitate de consilier judefean , am pus pe primul loc interesul
cetdfenilor, multe din proiectele de dezvoltar. ul. judefului au fost
posibile qi datoritd votului meu.
Am dat curs invita{iilor venite din teritoriul cu prilejul
sdrbdtorilor zilelor oraEelor, comunelor, Zilele Eroilor qi Ziua Na{iond
a Romdniei.
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priveqte activitatea pe care am avul;-o cu aparatul de
consiliului Jude{ean Neam{ arat cd am avut o

colaborare bun6.
Consider cd am acfionat in interesul cetdfenilor, respectdnd legile

;i

reglementdrile
administrative.
Data
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