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Judelul Neam!
Consiliul Judelean Neam!

Subsemnatul, Bontas Corneliu Grigore, consilier judetean ales pe lista
Alianlei USR PLUS in cadrul Consiliului Judetean NEAMT, in urma rezultatului
alegerilor locale din 27 septembrie 2OZA, in temeiul ar|. 225 alin (2) din OUG
judetean este
57lZO19 privind Codut administrativ, conform cdruia fiecare consilier
obligat si prezinte un rapoft anual de activitate, vi prezint urmdtorul

Raport de activitate
pentru primul an de mandat
- ianuarie - decentbrie 2021 I. ROLURI ASUMATE

.

Membru in Comisia pentru industrie, agriculturd, servicii publice, comer{
$i turism

.

Membru in comisia speciala de numarare a voturilor

il. ACTTVTTATE iN CADRUL $EDINTELOB
de Consiliu Judetean ggu*aarnisii de

qp,ecia.l

in perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021 am parlicipat la toate
gediniele comisiei de specialitate din care fac parle gi, acolo unde a fost cazul, am
solicitat clarificari aparatului de specialitate.
Am indepliniiatributiile de membru in comisia de numarare a voturilor, ori de
cate ori acest lucru a fost necesar.

in aceeagi perioadS, arn participat la toate sedintele ordinare si extraordinare,
analizand si votand toate proiectele supuse dezbaterii'
De asemenea, am luat cuvfintul in plenul sedintei si am trimis diverse solicitari privind
clarif iarea/rezolvarea dif eritor problem e:
- necesitatea imprumutului de 100 milioane contractat de catre CJ Neamt
- studiu fezabilitate SJU Neamt
- spitalul de la Letcani
- iiunrinarea Cetatii Neamtului
- informatii despre situatia lucrarilor pe DJ 2O7 A la Podul peste Siret din localitatea
Sagna
- informatii despre avariile aparute la alimentarea cu apa de catre comPania
judeteana ApaServ in municipiul Floman
- distribuirea cotei defalcate de TVA : am solicitat ca acesti bani sa fie distribuiti duPa
necesitati, netinandu-se cont de cutloarea politica.
- reabilitarea drumului judetea 127 A, Bicazu Ardelean - Tulghes
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- informatii despre activitatea societatilor care se ocupa cu deszapezirea, respectiv
daca detin monitorizare Gps; am solicitat aceste informatii in vederea propunerii unui
proiect care vizeaza monitorizarea GPS a acestor utilaje si publicarea urroi h5(i cu
localizarea utilajelor.

III. ACTIVITATEA DIN TEHEN
inrpreund cu colegii nrei consilieri USH am mers in vizita la Spitalul Judetan
Neamt, unde am discutat cu managerul spitalului, solicintand remedierea mai multor
probleme existente.
Avand in vedere situatia pandemica de Covid-|9, deplasarea in teritoriu cat si
activitatea de audiente a fost limitata, totusi am reusit sa parlicip la diverse intalniri cu
cetatenii din municipiul Roman discutand problemele cu care se confrunta si care tin
de competenta Consiliului Judetean.

Data
31.01.2022

Sernndtura
Bontas Corneliu Grigore
Consilier iudota"P ggg

