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RAPORT DE ACTIVITATE

In conformitate cu prevederile art.9g din Le
Publice Locale,republicata,cu modificarile sicompletarile ulterioare prin care
dispozitiile art.5t alin.4 se aplica in mod corespunzator,in executarea mandatului'

de consilier judetean,am fost validat si am depus juramantul in calitate de
consilier judetean pe lista ALDE-Neamt,am participat la urmatoarele activitati:

l-sedinte ordinare si extraordinare ale Cclnsiliului Judetean Neamt:
In cadrul ConsiliuluiJudetean am participat la toate sedintele ordinare si
extraordinare organizate in anul 2018"in care s-au analizat si dezbatut proiectele
de hotarari care au fost inscrise pe ordinea de zi.Am discutat cu membrii

Consiliului Judetean,pentru a gasisi promova in comun,cele mai bune sotutii
pentru rezolvarea problemelor legate de de administrarea si dezvoltarea judetului

Neamt;Prioritar in demersurile si activitatile mele a fost interesul cetatenilor din
judetul Neamt.Am urmarit modul in care prgiectele de hotarari au fost
intocmite
si urmdrea acestora privind cetatenii.
ll.Sedinte ale Comisiei de invatamant sanatate,cultura,protectie sociala si
secretar,unde am dezbatut proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a
sedintelor ConsiliuluiJudetean,cu prioritate cele pentru care era necesar avizul
comisiei.Am colaborat cu ceilalti membri aicomisiei in vederea desfasurarii in

conditii optime a lucrarilor si am solicitat participarea la sedinte atat a
specialistilor din cadrul aparatului propriu al ConsiliuluiJudetean,cat si a
reprezentantilor institutiilor implicate.ln catitate de secretar al comisiei de
s pecia litate m-a m indepl in it atributiile s pecifice.

lll.sedinte ale altor structuri ale consiliului Judetean.

l.Sedinte ale Autoritatii Teritoriale de Ordine publica(ATOp).
Am participat la toate sedintele lunare ale ale acestei structuri al carui membru
sunt si am aprobat hotarari care au avut ca scop protejarea intereselor

comunitatii si asigurarea climatului de siguranta.Am participat la etaborarea
proiectului de hotarare privind popularizarea efectelor fenomenului
infractional"Accidentul" si am propus tiparirea unor materiale informative de
prevenire a acestui fenomen,cu finantare de la ConsiliulJudetean.
2.Am participat la toate sedintele in calitate de consilier judetean la CJRAE-Neamt
unde am analizat contestatii privind copii defavorizati,luand masurile ce se
impuneau.

lV.lntalniri cu primari,viceprimari,consilieri locali si cetateni din Judetul Neamt.
In perioada mentionata am avut intalniri cu alesii locali si cu cetatenii,in special
in zona Piatra Neamt si Roznov,in cadrul carora am oferit consiliere administrativa
si manageriala,am informat cetatenii despre proiectele propuse sivotate de catre
Consiliul Judetean Neamt pentru imbunatatirea conditiilor lor de viata.Aceasta

activitate de informare reprezinta una din prioritatile mele in calitate de consilier
judetean.Am constatat ca sunt probleme cu drumurile comunale sijudetene si cu
documentatiile privind accesarea de fonduri europene.
Pentru anul 2019 imi doresc o colaborare eficienta in cadnul Consiliului
Judetean Neamt,bazata pe incredere,respect

reciproc,profesionalism,onestitate,in interesul cetatenilor judetului Neamt.
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