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tru anul 2018
01 privind administratia publica

re si a regulamentului de
an Neamt,va fac cunoscut raportul
si a plenuluijudetean Neamt

ll consiliuluijudetean au avut

loc

L2 sedinte ordinare si L9 extraordinare.Am participat

activ la toate sedintele.ln cadrul sedintelor s-au
analizat si dezbatut proiectele care au fost inscrise pe

ordinea de zi. Am discutat cu membrii ai consiliului
judetean pentru a gasi in comun cele mai bune
solutii pentru rezolvarea problemelor supuse plenului
Am studiat cu responsabilitate proiectele de hotarare
si am votat pentru aprobarea acestora. Au fost si

situatii in care am votat impotriva proiectelor sau
m-am abtinut, considerand ca aceasta este solutia cea

mai buna pentru populatia judetului Neamt.
Am participat la toate sedintele de comisie care au

avut loc inainte de sedinta de plen a consiliului.
In cadrul sedintelor am participat activ la dezbaterea

proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi a
sedintelor Consiliului Judetean, prioritate au avut
hotararile pentru care se cerea avizul cornisie.
Am colaborat in mod costructiv cu presedintele

si

membrii comisiei in vederea aplicarii unei decizii utila
si legala pentru locuitoriijudetului Neamt.

cu cetotenii

Am avut multe intalniri cu cetateniijudetului Neamt

atat din mediul urban cat si din mediul rural,Cu
cetatenii din mediul urban m-am intalnit la sediul pNL
Roman si cu cetatenii din mediul rural m-am intalnit in

comunele acestora,la sedintele de consiliu loeal,la
Primariile din localitate si in diferite ocazii,tinand cont
de activitatea mea de zi cu zi. Am asigurat program de

audiente la sediul PNL Roman si Piatra Neamt

.

Majoritatea problemelor semnalate de catre cetateni
au fost :nivelul scazut de viata,pensii mici,lipsa

locurilor de munca,medicamente scumpe etc.

te in teritoriu

Am porticipat lo numeroose intolniri cu cetatenii si
alesii locali din municipiile Roman, Piotra-Neomt si

din cornunele arondote municipului Roman. lntolnirile
cele mqi dese au ovut ioc cu qlesii locoli

a

pNL

fie

primar,viceprimar si consilieri locali.Discutiile ou
co n d u s

relevante

c

otre

i

n

iti otive co n stru ctive.

Am intervenit de fiecare data atunci cand am crezut
de cuviinta ca se impune cu necesitate pentru si in
sprijinu I cetatea nu lui.

Consilier tudetean,

Ddmitru Acatrinei

