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Consilier ludetean lsciuc Mihaela Elena
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Partidul National Liberal
Comisia, Invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala

si

familie,activitati sportive si de agrcn"icnt

RAPORT DE ACTIVITATE

anul 2016

Subsemnata lsciuc Mihaela Elena,consilier judetean,in cadrul
Consiliului Judetean Neamt in
conformitate cu Regulamentul de organizare si Functionare a consiliuluiJudetean
Neamt si a Legii
administratiei publice locale nr 21"5/2001,cu modificarile si completarile
ulte rioare i.lrezrnt rrrrr;r1ori.
raport anual de activitate pe anul 2016(lunie_decembrie)
Cunoscand prevederile acestor acte normative,prezint,succrnt activitatea pe
care am destasurat-u
in anul )70t6:
;

Sedinte ale Consiliului Judetean
ln exercitarea mandatului de consilier judetean,am participat la
sedintele ordinare si
extraorclinare,convocate in baza prevederilor legale,prin dispozitia presedintelur
consiliului.judetean
Neamt,unde am discutat,studiat cu responsabilitate proiectele de lrotarare
si am votat pcr-r1r-rl
aprobarea acestora in aproape toate cazurile .Au fost si situatii in care
am votat si inrpoiiir.,,r
proiectelor sau m-am abtinut,considerand ca aceasta este solutia
cea mai buna pentru populatia
judetului Neamt,

Sedinte ale comisiei de specialitate
Am participat la toate sedintele de comisie care au avut loc,Aceste
sedinte de comisie au avut loc
inainte de sedintele de plen a consiliului,

Intalnirea cu cetatenii
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Am avut intalniricu cetateniijudetului Neamt atat in mediul urban cat si din
mediul rural,Am i
participat la numeroase intalniri cu cetatenii si alesii locali din municipiul
Roman si comunele
arondate administrativ municipiului Roman

Majoritatea problemelor semnalate de catre cetateniijudetului au fost:imbunatatirea
dr-unrurilor
comunale,aductiunilor apa canal,gaz,nivelul scazut cJe viata,pensiisi salarri nrici.

Alte comisii si organisme ce apartin de consiliulJudetean
Sunt membru in consiliul de administratie a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva
Roman
Am prticipat la trei sedinte,unde sau discutat probleme organizatorice din cadrulCentruluiscolar
pentru Educatie Incluziva Roman,

Sesiuni de instruire
Precizez ca nu am participat la activitatile de instruire pana in acest moment neaducanclu-rrrr-.;i

cunostinta astfel de oportunitati,
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