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ln conlormitate u prevederile art. 9g din Lege
a

Administra{iei publi

215/2001
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a

,Locale, republicatd, cu modificdrile si
complet[ril e u lterioare prin
disp ozilirle art. 51 alin. 4 se aplica
i" -oj
corespunzdtor, in ex citarea mandatului
de consilier ;udelean, am

desfbqurat activitatea

i

anul2018 dupd cum urm

eazd,:

In calitate de cor silier judeJean, am participat
la toate $edin{ele
ordinare Ei extraordin re ale Consiliului
Jud :lean Neamt. In cadrul
qedinlelor au fost de rdtute atAt proiectele
de hotdrdre stabilite

pe
ordinea de zi c6t qi cele suplimentare.
calitate de m :mbru al comisiei de industrie,
agricul turd.,
servicii publice, come qi turism am pus in
disculie fiecare proiect de
hotdrdre, am fost
upat de avizarea tuturor proiectelo, ,upur.
ordinii de zi, existdnd realS colaborare cu
membri comisiei. In lr'rrru
decembrie 2018 am fl votat de membrii
comisiei sd ocup funcfia de
pregedinte al comisiei de industrie,
agriculturd, servicii pl'rilli..,
comer! qi turism unde n promovat ideea
de consens in aprobarea
hot[rdrilor supuse,
intocmit avizele qi procesele verbale ale
comisiei.

in

Am fost desemnat e cbtre Consiliul Judelean
NeamJ prin colegii
consilieri judeleni
s6

reprezint C.J. Neam!

in

l.
Adminitr a[iei aI Spitalul i de Psihiatrie
Sf. Nicolae Roman unde am
participat la gedinlele
C A. impr.und cu ceilalli reprezentanfi am
cdutat s[ identificdm
oblemele acestei institulii pentru a le putea
rczolva privind cazarea gi tratamentul pacienfilor.
In perioada iunie_
decembrie 2018 am de{ tut qi funclia
de preqedinte al Consiliului de
Adminitratiei al Spitalul i de Fsihiatrie Sf.
Nicolae Roman.
Am fost imputern
ca
reprezentant
al Consiliului Judefean
:tt
Neamf in cadrul Consi iului
de administra[ie la S.C. DRUPO SA
Neamf, aflatd in reorgan zare judiciard. Am purtat
disculii cu membrii
AGA gi CA cu privire I modul de organizarc
a activitdtrii, iar printre
cele mai importante se umdrei renegocierea
Contractului coletiv de
muncd pentru anul2019.
Consiliul
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Am alocat timpul

necesar Pentru
comunele din zona Roman Pentru dis
legate de problemele acestora, am in
abilitate in vederea solutiondrii acestora.
Am avut intAlniri de lucru cu aleqii
Neam!, intAlniri in cadrul clrora s-au
fondurilor, atdt pentru plata salariilor
prim[riilor cAt gi pentru rcalizarca investili
repartizare a fondurilor de la consiliul jude
Am dat curs invitaliilor venite
sirbItorilor zilelor oraqelor, comunelot, Zi

intAlniri cu cetdtenii din
unor chestiuni generale
cetdlenii cdtre organele

locali de pe raza judelului
t disculii legate de lipsa
funclionarilor din cadrul
lor locale, despre modul de
ean.

din teritoriu cu

prilejul
ele Eroilor qi Ziua Naliond

a RomAniei.

ceea ce priveqte activitatea pe c
specialitate aI Consiliului Judetean N
colaborare bund.
Consider cb am aclionat in interesul
vigoare pentru b
qi reglementdrile

In

in

am avut-o cu aparatul de

amt atat cd am avut

o

ilor, respectAnd legile
desfbqurare

a activit[fii

administrative.
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Consilier Judefean.
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