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CONSILIUL JUDETEAN NEAMT,
NUME CONSILIER: DIACONU ADRIAN
PARTIDUL S OCIAL DEMOCRAT
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RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2017

in conformitate

cu
4 se aplicd in mod
locale, republicat[,

in

Legea 2I5/200I

er

administraliei publice

le ulterioare prin care dispoziliile art. 51 alin.
itarea mandatului de consilier judelean, am

participat , dtn 28 februarie 2017, cand am fost validat si am depus jurdmantul
in calitate de
consilier judelean pe lista Partidului Social Democrat, la urmdtoarele
activitdti:
r.$edinfe ordinare gi extraordinare ale consiliului Judelean
in cadrul Consiliului Judelean am particip.t l;4";; gedinlele ordinare gi extraordinare
otganizate in anul 2077, in care s-au analizat gi dezbdttttproiectele <le
hotdrAre care au fbst
inscrise pe ordinea de zi. A
orr.ilirrl.ri Judefean, pentru a g6si gi
promova in comun, cele
rezolvarea pioblemelo r legite O"
administrarea 9i dezvoltarea
prioritar in demersurile gi activitdlile
mele a
fost interesul cetdlenilor din judetul Neam!.Am urmdrit modul in care pioiectele
de hotdr6re
au fost intocmite 9i efectele pe care acestea le-au avut asupra cetdfenilor.
II. $edinfe ale Comisiei pentru industrie, agriculturi, servicii publice, comer! turism
;i
Am participatla toate gedinlele comisiei de specialitate unde an dezbdtut proiectele
de
hotdrdre inscrise pe ordinea de zi^a gedinlelor Consiliului Judefean, cu prioritate
cele pentru
care era necesar avizul comisiei. in calitate de membru al acestei comisii
am promovat ideea
de consens in aprobarea avizdii hotdrdrilor primordiale, acestea fiind interesele
economice
ale comunitalilor din jude!. Am colaborat cu ceilalti membri ai comisiei in vederea
desft;urdrii in condilii optime a lucririlor 9i am solicitat participarea la gedinle atdt
a
specialigtilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judelean,
gi a reprezentanlilor
"At
instituliilor implicate.
III.$edinte ale altor structuri ale Consiliului Judelean
l.$edinfe ale Autoritdlii teritoriale de ordine publicl
Am participatla toate gedinlele trimestriale ale comisiei al carsi membru sunt gi am
aprobat hotdrdri care au ca scop protejarea intereselor comunitdgii gi asigurarea
climatului de
siguranfd.Am participat la elaborarea proiectului de hotdrdre privind pipulaizarea
efectelor
fenomenului infrafional ,,Accidentul" gi am propus tipdirea unor materiale intbrmative
de
prevenire a acestui fenomen,cu finanlare de la consiliul Judefean Nearn!.
2.Am fost imputernicit ca reprezentant al Consiliului Judelean Neam! in cadrul
Consiliului de administralie la S.C.DRUPO SA Neam!, aflatd, in reorganizare judiciard,.
Am participarla toate gedinlele gi am votat toate hotdrdrile propuse, pentru ca societatea
sd-gi poatd desf5gura activitateain condigii optime.Am purtat disculil cu
membrii AGA si CA
cu privire la modul de organizare a activitdlii,la starea instalaliiloi
;i utilajelor gi la stadiul
investifiilor. Printre hotardrile mai importante se numdrd renegocierea Contractului
colectiv
de muncd gi proiectarea bugetard a societdfii pentru anul 201g.

3'in Consiliul de Administralie a Centrului
$colar pentru Educafie rncluzivi Roman am
facut demersuri pentru acotdarea unor drepturi p."t* personalul
de ingrijire gi asistenld,
precum gi pentru promovarea proiectelor educagionale de parteneriat
- --'- gi
'- formare continud si
de evaluare ce au fost promovate in gedinlere planificate. '
IV'

I

zona

consilieri locali gi cetlleni ai judetului Neam!

.
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cetdfenii despre proiectele propuse de Consiliul Judefean pentru imbundtdfirea
condiliilor lor
de trai' Aceastd activitate de informare reprezinti una din prioritdlile
mele in calitate de
consilier judefean. Am constatat cd sunt probleme cu drumurile
comunale gi
j judefene,cu
documentaliile privind accesarea de fonduri europene.
Pentru antl 2018 imi doresc o colaborare eficientd in cadrul Consiliului
Judelean
bazatd pe respect reciproc , onestitate, profesionalism, astfel
incAt drepturile gi interesele
cetdfenilor nemleni sd fie cat mai bine respectate gi apdrate.
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