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RAPORT DE ACTIVITATE
P ER

TOADA 23.04.2021

- 31.12.2021.

Consilier Judetean Eduard Ovidiu Gavril

Potrivit dispozitiilor art.225 alineatul(2)din Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr.sT/ZlLg ,
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, " Fiecare consilier local
,

consilier judetean , viceprimari respectiv vicepresedinti de consiliu judetean , sunt obligati sa prezinte
un raport anual de activitate care este facut public prin grija secretarului general al unitatii

/

subduviziunii administrative teritoriale"
ln calitate de consilier judetean in urma alegerilor locale din data de 27.O9.2O2O am fost ales pe
listele partidului PRO Romania , am depus juramantul de credinta in data de 23. Aprilie zOZt , drept

urmare a fost validat mandatul meu de consilier judetean.
Conform prevederilor OUG 57/20L9 privind Codul Administrativ precum si regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului Judetean , va prezint in sinteza activitatea rnea din perioada
maisus mentionata.

-

Am participat la toate sedintele ordinare siextraordinare in toata aceasta perioada
Am fost ales prin vot in comisia de buget in functia de secretar, participand la toate
sedintele , atat fizic pentru intocmirea documentatiilor cat si on-line pentru clezbateri si vot,
Arn acordat la adresa mentionata , audiente unui numar de L2 persoane in diferite probleme.
Am fost ales prin vot ca membru din partea ConsiliuluiJudetean la Autol'itatea Teritoriala de
Ordine Publica uncje am participat la toate sedintele fizic,
Arn fost ales prin vot ca presedinte de comisie pe ramura Probleme Sociaie , Drepturile
Omului, Standarde Profesionale siConsultanta , unde am acordat audienta spre
solutionarea a dicerite probleme unui numar de 5 persoane.
Am facut deplasari in teritoriu impreuna cu achipa ATOP ia Roman si Targu Neanrt unde arn
avut intrevedere si dezbateri impreuna cu autoritatile locale.
Am fost numit manager de proiect in cadrul ATOP privind diminuarea consumuluide

substante psiho-active si gasirea de alternative pentru o viata sanatoasa unde am intocmit
proiectul si planul de actiune pentru anul2O2Z
.

Am aprobat in sedintele de Consiliu Judeiean proiecte importante in urma studieriiacestora printre
care amintesc:
-Redarea in administrarea primariei Roman segmentul de drum de circa 4 km care strabate
m unicipiu I catre Consiliul Jucietea n peittru mocjernizare
- Am aprobat prin vot pe parte sociala documentatia tehnico-economica pentru locuintele
sociale protejate din sat hleagra , sat l'icos Floarea , sat Ste.iaru precum si centrul rje Zi de la Tasca

,

care va avea un cabinet de Kinetoterapie si masaj, fizioterapie , consiliere psihologica si personal
medical specializat precum si realizarea a 8 locuinte protejate 3 centre oe zi in comunele Dobreni
,

Sabaoani si Pipirig.
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- Am votat favorabil pentru : - distribuirea in cadrul programului pentru scoli al Romaniei in anul

2021,-2022 in urma caruia, eleviivor beneficia de programul (cornul si
Laptele)

-

aprobarea bugetului pentru anul in curs

- actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 38 de obiective de

interes public judetean finantate prin Programul National de Dezvoltare
Loca la

.

- aprobarea cuantumului si numarul de burse ce se acorda elevilor din

invatamantul special.

-proiectuldemodernizare,consolidaresireabilitaredrumurisipoduri
Judetene, obiective ce asigura conectarea la reteaua Ten-T judetul
Neamt in vederea includerii in programul de investitiiAnghel Saligny in
urma caruia se vor moderniza 69 de drurnuri si podurijudetene.
- modernizarea statiei de epurare a Spitalului Judetean

-

M-am deplasat in judet ori de cate ori a fost cazul pentru a prelua problemele cetatenilor si
gasirea de solutii pentru acestea
Arn avut intalniri cu primari, vice-primari , consilieri din judet pentru a gasi solutii de
dezvoltare si/sau solutionare a obiectivelor propuse.

-AmraspunStutUrorinvitatiilorprimiteinvedereaparticipariilaactiuniculturalesauinteres
turistic

.

\ ",f."
{( . o('{.o&a.

1"

^t

--tezri"a^"\,t,L\.G".

