RAPORT DE ACTIVITATE la 3l .12.201lconsilier Jude{ean stavarache valentin constantin

Prezentul raport este intocmit in

bazaart.5i alin (4), coroborat cu art. 98
din Legea administrafiei publice locale nr.2l5l2}0l, republi cata, curnodif-rc6rile
si completdrile ulterioare, precum si cu prevederile art.75 al.(3) din Regularnentul

de Organizate

qi Funclionare

aConsiliului Judelean Neamf (HCJ 16g12012\.

Perioada cuprinsd 01 .01 .2017 - 3I .12.2017

ACTIVITATEA IN CONSILIUL JTIDETBAN
In calitatea mea de consilier judelean mi-am indeplinit toate obligaliile

ce

revin consilierilor judeleni aga cum sunt precizate in Cap.IV din Regulamentul de
organizare si Funclionare a consiliului Judelean Neam!;

-

in aceasta perioada, am participat qi am contribuit, la exercitarea atribufiilor

stabilite in sarcina consiliului judefean, cu bund credinJa, onestitate qi fidelitate;
- am participat la un numdr de 12 gedinle ordinare din 12, cate au fost orsanizate

in aceasta perioada de Consiliul Judelean;
- am lipsit la un numdr de doar 3 qedinfe extraordinare din ca[e au fost orsan izate
in aceasta perioada de Consiliul Judelean;
- in aceasta perioada am avut diverse intervenfii in plen

- am solicitat in scris impreuna cu colegii din PNL de la conducerea Consiliului
Judelear,.,Neam!, Prefectului Judefului Neamf qi alte

institulii rdspunsuri clare

despre anumite proiecte, achizilii publice, programe judetene, etc.

ACTIVITATEA IN COMISIE
-- -.-jir [,

,

- membru al Comisiei pentru industrie,

agriculturS, servicii publice, comert $i

turism;
- am participat la toate qedinlelor comisiei de specialitate din care fac parte;
- am analizattoate proiectele de hotdrdre si materialele de pe ordinea de zi,le- am
dezbdtut in comisie, le-am amendat, votat dupd caz;

- am cerut explicalii de la compartimentele de specialitate ale consiliului judelean
sau de la conducdtorii

instituliilor din subordinea consiliului jude{ean;

AC'TIVITATEA IN TERITORIU

In

toatd perioada am avut audienle (atAt la sediul Filialei PNL Neam! cAt gi

in jude! ), int6lniri cu cetdfenii, consilieri locali, consilieri jude{eni, primari de
comune, orage, municipii (din jude! Ei din lard de la toate partidele politice
).
D.9 asemenea am avut intdlniri cu reprezentanfi ai autoritdlilor publice

locale qi centrale precum gi cu oameni de afaceri, agricultori, transportatori, etc .
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