Raport de activitate-Anul zOLg
cori{stLtuL JUDETEAN NEAMT

rililil ililrilil ilil|| ffiil ililtilillllltililfitililtilillr il ill
19-221@-C.IN

Corisilier Judelean NTSTOR OLGA

31.01 "2@L9

i^

RAPORT DE ACTIVITATE

@f

in cdnformitate cu prevederile art.51-, alin.4 din Legea administraliei publice locale
nr.2pt5/2001-, republicatS, cu modificdrile 9i completirile ulterioare, precum gi cu
prelederif
e art'75,
art.75, alin.4 din Regulamentul
Rrelederile
Reeulamentul de organizare
orsanizare gi
ci frrnnrinn:ro
funclionare a.
Con$iliului Judetean Neam!, vd prezint in sintezd activitatea desfdsuratd in
anul
201E.

mbrie 2016 pentru modificarea Hotd16rii
organizarea comisiilor de specialitate pe
fost aleasS membru in Comisia buget,
rarea patrimoniului judelului ,precum gi
localS, juridicS, apdrarea ordinii publice,
tate n esti.

amt nr.l_57 din 28 iulie 2016 am fost

I

Consiliului Judetean Neam! in cadrul
e Psihiatrie "sf.Nicolae" Roman.

! ,nr.195 din data de 24 august

am fost
parteneriatului
e Dezvoltare a
Social din

Itare economico-sociald 9i administrarea
de 15.03.201_8 am fost aleasi secretarul

septembrie 2018 privind desemnarea
m! in cadrul Consiliilor de Administratie
udelul Neam!, in anul scolar 2}tg-2}tg,
desemnatS reprezentant al Consiliului Judelean in cadrul Consiliului de
Administra!ie al centruluirehnorogic special stefan cel Mare
.
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018 am participat la un numSr de 26 de
Neam!, dintre care l-l- sedin!e ordinare gi

elor de hotdrAre gi, totodat5, am studiat
a abordatS.

t

la 38 de sedinte ale Comisiei pentru
apirarea ordinii publice, respectarea

la 33 de sedinte ale Comisiei de buget,
trarea patrimoniului judetului in cadrul
16re transmise spre analizd.

entatia care

a stat la baza elabor5rii

omative aplicate acestora, formu16nd, in
are gi/sau completare a con!inutului, in
nile de avizare a proiectelor de hotd16re
ate al acestei comisii de specialitate,
d oportunitatea elabordrii respectivelor
Ssurilor propuse si importanta aprobbrii
Neam! in aceste structuri de conducere,
area legislaliei in vigoare ce sti la baza
cAt gi punerea in aplicare a prevederilor
elean Neam!; am participat la activitSlile
laborarea 9i adoptarea unor hoti16ri 9i
re a acestor societa!i 9i institu!ii, 9i le-am
care acestea s-au confruntat,

e Consiliul Judelean Neam!, altele decAt
sedihlele de comisie si de plen, cum ar fi: aniversarea a 100 de ani de la
infS$tuirea Marii Uniri de la L decembrie l-910, semnarea " Declaraliei de Unire "
ci a
r ttnar
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gi
unor acorduri
^,, --i^--^l^
de infrilire cu
raioanele din
Republica ^r
Moldova
cu Judetul
Neaip!, depuneri de coroane, zile festive, sdrbStorirea Zilei Nationale, Ziua
lmnr,ilui, Ziua Drapelului, l-0 ani de la constituirea Organiza!iei Pensionarilor Social
I

Derr ocra!i, intAlniri cu personalitSli ale vie!ii politice guvernamentale, centrale

gi

judefean prin indeplinirea indatoririlor pentru care am fost aleasS, fiind mereu in
slujba cetSleanului 9i in acord cu interesele generale ale colectivitSlilor din judelul
Neah!.
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