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GRUMEZESCU FLORIN
comisia pentru industrie, agriculturd, servicii publice, comert
turism
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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2OI7

in conforrlitate cu Legea Aciministra{iei Publice Locale, a Statutului
Alesilor Locali, a Regulamentului de Organizare qi Func!ionare
al Consiliului
Judefean Neamf, arn deslbEurat activitatealn anul 2017
dupa cum unleazd:
In calitate de_consilier judefean, am participat la toate gedinfe ordinare
Ei
extraordinare ale Consiliului Judefean Neam1. in cadrul qedinlelor
au fost
'd,e
dezbdtute atdt proiectele de hotdrAri stabilite pe ordine,a
zi cAt Ei cele
suplim^entare.
In

calitate de membru

al comisiei de industrie, agriculturi, servicii
publice, comer,t qi turism am pus in disculie fiecare proiect
de hotarare, am fost
preocupat de avtzarea tuturor proiectelor supuse ordinii
de zi, existAnd o reald
colaborare cu membri comisiei.
Am fbst desemnat de cdtre Consiliul Judefean Neamf prin colegii
consilieri judefeni sd reprezint C. J. Neam{ in Consiliul de Adminitrafiei
al
Spitalului de Psihiatrie sf. Nicolae Roman unde am pafticipat la;edinfele
de c
'A' lmpreund cu ceilali reprezentanji am cdutat sa identificarn probiemele acestei
institulii pentru a putea rezolva probleme privind
tratamentul
pacienli lor cazali aici.
"ur,ui"u ;i
Am alocat timpul necesar pentru ?ntdlniri cu cetdfenii din comunele din
zona Roman pentru discutarea unor chestiuni generale legate cie problemele
acestora, am indrumat cetdfenii cdtre clrganele abilitate in vederea
solutiondrii

acestora.

Am avut intalniri de lucru cu aleqii locali de pe raza judelului Neam!,
in cadrul cdrora s-au puftat disculii legate de lipsa fondurilor, atdt
1lentru plata salariilor funclionarilor din cadrul primariilor cAt qi penrru
realizarea investiliilor locale, despre modul de reparti zare a fondurilor
de la
j'ntAlniri

oonsiliul judefean.
In calitate de consilier jude{ean, am pus pe primul loc interesul cetdlenilor,
multe din proiectele de dezvoltare ale judefului au fost posibile qi datorita
votului meu.
Arn dat curs invita{iilor venite din teritoriul cu prilejul sdrbdtorilor zilelor
{rraselor, comunelor, zllele Eroilor si ziua Nafiona a Romaniei.
In ceea ce priveqte activitatea pe care am avut-o cu aparatul de specialitate
al consiliului Judefean Neamf arat ca am avut o colaborare trund.
Consider cd am aclionat in interesul cetd{enilor, ;respectAnd legile gi
reglemenfdrile in vigoare pentru buna desfEsurare a activitatii administrative.

Data

Consilier Jude{ean.
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