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RAPORT DE ACTIVITATE

in

cu

prevederile art.51-, alin.4 din Legea administrafiei publice locale
nr.2OL5/2O01, republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare, precum
9i cu prevederile
art.75, alin.4 din Regulamentul de organizare 9i funclionare a Consiliului Judefean Neam!, vd
conformitate

prezint in sintezd activitatea desf5guratd in anul 2017.

Prin Hotdrdrea Consiliului Judelean Neam! nr.t57 din 28 iulie 201-6 am fost desemnatd ca
reprezentant supleant al Consiliului Judelean Neam! in cadrul Consiliului de Administratie al
Spitalului de Psihiatrie "sf.Nicolae" Roman.
Prin Hot5r6rea Consiliului Judelean Neam! nr.l-95 din data 24 august 201-6 am fost desemnatd
membru in Comitetul Local de dezvoltare a parteneriatului Social din Judelul Neam!.
Ca reprezentant al Consiliului Judetean Neamt

in aceste structuri de conducere am actionat
permanent pentru respectarea lggislatiei in vigoare ce sta la baza organizariisi activitatii acestor
institutii, cat si punerea in aplicare a prevederilor cuprinse in mandatul dat de Consiliul
Judetean Neamt; am participat la activitatile lunare programate; am contribuit la elaborarea si
adoptarea unor hotarari si masuri care sa conduca la buna functionare a acestor societati si
institutii; le - am sprijinit in solutionarea unor probleme cu care acestea s - au confruntat.

in calitate de consilier judelean, in anul 20!7, am participat, la un numdr de 19 gedinfe

ale

plenului ConsiliuluiJudelean Neam!, dintre care, 119edinfe ordinare pi 8 extraordinare.
Am analizat cu atenlie conlinutul proiectelor de hotdr6re gi, totodat5, am studiat legislafia care
reglementeazi problematica abordatS.
Prin Hotd16rea nr.306 din data de 22 decembrie 201-6 pentru modificarea Hoti16rii Consiliului
Judetean Neamt nr. L40/201-6 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate am fost aleasi membru in Comisia buget, dezvoltare economico-socialS gi
administrarea patrimoniuluijudelului, precum ;iin Comisia pentru administralie publici localS,
juridicd, apdrarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi a libertSlilor cetSlenegti .

Pe parcursul anului 2Ot7 am participat la 31 de gedinfe ale Comisiei pentru administralie
public5 localS, juridicS, apdrarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi a libertdlilor
cetdteneSti ;i la 26 de gedinle ale Comisiei de buget, dezvoltare economico-sociald gi
administrarea patrimoniului judelului in cadrul cdrora au fost studiate proiectele de hotirdre
transmise spre analizS.

in

acest sens, am aprofundat documentalia care a stat la baza elaboririi proiectelor, c6t gi
reglement5rile actelor normative aplicate acestora, formul6nd, in funclie de situa!ie, propuneri
de modificare gi/sau completare a conlinutului, in vederea imbun5tdtirii lor.

in cadrul Comisiilor am participat la acliunile de avizare a proiectelor de hotirAre studiate
potrivit domeniului de activitate al acestei comisii de specialitate, verificdnd legalitatea acestora
9i analiz6nd oportunitatea elabordrii respectivelor proiecte, avdnd in vedere necesitatea
mdsurilor propuse gi importanla aprob6rii lor, pentru comunitatea din judelul Neam!.

Am participat la activitatile organizate de Consiliul Judetean Neamt, altele decat sedintele de
comisie si de plen, cum ar fi: depuneri de coroane, zile festive, sarbatorirea Zilei Nationale, a
lmnului, a Drapelului, sarbatori campenesti, intalniri cu personalitati ale vietii politice si
guvernamentale - centrale si locale - specialisti, ministri, deputati, senatori, s.a.
In calitate de Consilier Judetean, am participat la intalniri culturale, intalniri dedicate zilelor
comunei alaturi de locuitorii jud .Neamt, atat din mediul urban cat si din mediul rural. M-am
edificat cu problemele cu care se confrunta cetatenii,cautand impreuna solutii si posibilitati de
rezolvare a acestora . Am incercat de fiecare data sa fiu alaturi de cetateni si sa promovez
proiecte de hotarare pentru interes public judetean, pentru binele locuitorilor de judetul
Neamt.
La propunerile presedintelui Consiliului Judetean Neamt, am participat la intalnri cu cele mai
diverse categorii de cetateni din judet.

Pe intreaga perioadd a anului 201-7 mi-am exercitat mandatul de' consilier jude{ean prin
indeplinirea indatoririlor pentru care am fost aleasS, fiind mereu in slujba cetSleanului gi in
acord cu interesele generale ale colectivitSlilor din judelul Neam!.
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