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RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2017

In conformitate cu prevederile afi 98 din Legea 2151200I eL administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale
Regulamentului de Organizarc si Functionare a Consiliului Judetean Neamt, in
exercitarea mandatului de consilier judetean am participat in anul 2017 Ia urmatoarele
activitati:

1. sedinte ordinare si extraordinare ale

consiliului Judetean Neamt

2.

Sedinte ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, respectarea
drepturilor si a libertatilor cetatenesti

3. Sedinte ale altor structuri ale Consiliului Judetean Neamt

1.

Activitatea in cadrul sedintelor consiliului Judetean Neamt

In cadrul Consiliului

Judetean Neamt am particip at la toate sedintele ordinare si
extraordinare organizate in anul 20017, de la data investirii mele in functia de Consilier
Judetean. Am analizat cu maxima atentie toate proiectele de hotarari inscrise pe ordinea
de zi precum si materialele aferente acestora. Am participat activ la dezbaterea
proiectelor de hotarari supuse aprobarii in plenul Consiliului Judetean Neamt. Am initiat
5 amendamente ale hotararilor aflate pe ordinea de zi. Am avut 8 interpelari adresate
Presedintelui Consiliului Judetean Neamt si aparatului tehnic de specialitate al
Consiliului Judetean Neamt.

In cursul dezbaterilor din plenul sedintelor precum si in cadrul intalnirilor de lucru
am cautat sa promovez cele mai bune solutii pentru rczolvarca problemelor legate de
administrarea si dezvoltarca Judetului Neamt, prioritare fiind initiativele privin d. apararea
drepturilor cetatenilor Judetului Neamt si crestrea gradului de responsabilizare a
institutiilor publice.
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2.

Activitatea in cadrul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica,
a libertatilor cetatenesti

respectarea drepturilor si

Am participatlatoate sedintele comisiei de specialitate unde am d,ezbatutproiectele
de hotarare inscrise pe ordinea de zi asedintelor Consiliului Judetean Neamt,
cu prioritate

cele pentru care era necesar avizul comisiei.

Am promovat principiul prioritatii interesului cetateanului in paralel cu optimizarea
activitatii autoritatilor publice locale si a institutiilor aflate in subordinea acestora.

In cadrul comisiei de specialitate am solicitat participarea la sedinte a specialistilor
din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Neamt precum si a reprezentantilor
institutiilor din subordinea Consiliului Judetean.

3. Activitatea in cadrul altor structuri ale Consiliului Judetean Neamt

In perioada aprilie - noiembrie 2017 am fost desemnat carcprezentantal Consiliului
Judetean Neamt in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. Troleibuzul S.A.

Am participat la toate sedintele Adunarii Generale a Actionarilor si am votat toate
pe ordinea de zi in spiritul efrcientrzarii activitatii

proiectele inscrise

economico-financiare a societatii comerciale.

Am fost desemnat de ceilalti membri AGA sa indeplinesc functia de presedinte AGA
la S.C. Troleibuzul S.A. pentru un numar de 4 sedinte.

In cadrul dezbaterilor am solicitat participarea

membrilor Consiliului

de

Administratie precum si a conducerii executive a societatii pentru mai buna informare
a
r epr ezentantilor AGA asupra pro iectelor supuse aprobarii.
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