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Consilierul local Soldan C

Raport de activitate al Consilierului Local Soldan Costel
pentru anul 2012, de la investire pana in prezent.

Subsemnatul Soldan Costel in calitate de consilier local al Consiliului
Local din orasul Tg.Neamt va prezint in cele ce urmeaza raportul de
activr'tate pe anul 2012, de la investire pana in prezent, respectand
prevederile Legii 21512001 .

In calitate de consilier local mi-am desfasurat activitatea in cadrul sedintelor
ordinare lunare, a sedintelor extraordinare precum si in sedintele din comisia
de specialitate nr.3: "ADMIII{ISREATIE PIJBLICA LOCALA,
JURIDICA,ORDINE PUBLICA SI DREPTI]RI CETATENESTI,
SANATATE, CULTURA, TINERET SI SPOT, PROTECTIE COPII,
MINCA SI PROTECTIE SOCIALA."

In perioada 20l2de la investire,(deprmerea juramantului), activitatea
mea s-a concretizat in:
- Participarea la toate sedintele Consiliului Local, in cadrul caron am
intervenit cu observatii care au vizat fondul proiectelor de hotarari.
- Participarea la sedintele Comisiei nr. 3, din care fac parte,in cadrul
sedintelor din comisie, unde am propus modificari de forma si de fond la
proiectele de hotarare puse in discutie, astfel incat, acestea sa vina in
sprijinul si protectia cetatenilor atat ca efort financiar si totodata sa le asigure
un anumit grad de confort in zonele unde locuiesc.
- Partjciryea in cadrul comistet la Z ele Ceratii Neamt 30 im.-l inl.-2012;
Zilele Orasului Neamt, editia a- XXII-a, 7,8si 9sept-2012, constituite de
Consiliul Local al orasului Tg. Neamt in baza Legii nr. 21512001 a
administratiei publice locale.
- Participarea la elaborarea proiectelor de hotarari privind aprobarea
executiei bugedare a Orasu.lui Tg. Neamt.
- Intalniri in teritoriu cu cetatenii orasului Tg.Neamt.(in special mna garii).

Atat in cadrul sedintelor Consiliului Local Tg.Neamt, cat si in cadrul
comisiei am militat oentru:



1-obtinerea unui spatiu in imobilul situat in str. Stefan cel Mare, nr.48, in
care sa fiinteze organizatia Znnala Tg.Neamt.(suprafata de 16,4m)si pe
dilor avem in proiocf ob$inerea unui spafiu mai mare.
2- respectarea interesului cetatenilor ;
3- reducerea fiscalitatii ;
4- respectarea prevederilor legale in ce priveste valorificarea patrimoniului

privat al orasului si utilizarea domeniului public al acestuia ;
5- utilizarea eficienta, in interesul cetatenilor si a comunitatii, a banilor

publici pentru: Spital, scoli, licee,politia locala unde s-a cumparat si dotat cu
o masina'I-OGAN' in interes de serviciu.
6- execirtaxea paxcarilor in oras, amenajarea intersectilor cu sensuri

giratorii,proiect realizat precum si promovarea altor proiecte in interesul
cetatenilor orasului Tg.Neamt

In cadrul intalnirilor din teritoriu cu cetatenii am preluat toate problemele
sesizate de acestia si constatate de mine. le-am. adus la cunostinta Consiliului
Local si autoritatii executive a Primariei, solicitand stabilirea de termene si
responsabilitali de rezolvare. (Penlru o paxte din probleme m-am implicat
direct,colaborand cu compaxtimentele de specialitate din cadrul Primariei).

Srmt reprezentantul Consiliul Local in AGA la S.C. ECO-SRL
Tg,Neamt $ membn n Comjsia de {hdine Pub)ica si Drepturi Cetatenesfi-

In toata activitatea desfasurata in comisie si in plenul sedintelor ordinaxe
si extraordinare am paxticipat la dezbaterea proiectelor de hotarari cu
constiinta faptului ca alesii locali au datoria de a actiorra in fo\tisu\
cetatenilor orasului si pentru ca orasul Tg.Neamt sa se dezvolte si sa-si
schimbe infatisarea transformandu-se intr-un oras modem si prosper, deschis
turismului, agroturismului datorita zonei geografice,frumoase in care este
asezatdatorita obiectivelor turistice important€:Cetatea Neamtului, muzeul
de Istolie, casa memoriala Ion Creanga, Veronllca Micle si nu in ultimul rand
salba de manastiri din jurul orasului Tg. Neamt, a doua dupa Muntele Atos.

In acest sens am participat activ indeosebi la dezbaterea proiectelor cele
mai importante pentru dezvoltarea orasului, care in parte le-am avut si in
programul de campanie electoiala-



In activitatea administrativa:

- Am participat la toate actiw e orgadzate de executiv cu oc.azia difentelor
sarbatori si probleme de interes local.
- Am vizitat toate zonele orasului si discutat cu o parte din cetatenii asupra
problemelor din zona, spre rezolvare.

Activitatea politica :

Este si ea o componenta de baza a activitatii de consilier.De foaxte multe
ori. este adevarat- aceasta latura a muncii unui consilier se considera
subordonata activitatii politice in partid,el este ales pe listede partid si are
obligatia de a sustine si cunoaste programul din oferta electorala a partidului
care l-a sustinut.O data ales, consilierul are ob,ligatia de a proteja interesele
cetatenilor din comunitatea in care traieste. Pot evidentia urmaloarele actimi
specifice de la investire pana in prezent:
- de la mutatrea partidului in noul sediu, am asigurat permanenta dupa un

program de lucru stabilit, impreuna cu colegii de partid,(s-a infiintat registru
de predarea-primirea serviciului de permanenta cu iventarul si bunurile din
sediu) .
- am fost preocupati de a pune la dispozitia celor interesati programul
partidului, solutionarea problemelor care tin de noi si se pot remlva ptr.
membri de partid si cetatenii orasului .
- am inscris in partid si inmanat camete celor care au imbratisat doctrina

PP-DD.
-am participat alaturi de colegii mei la Campania pentru alegerile

paxlamentare.

Pe viitor, alaturi de colegul meu dl. Ing. Trofin Gheorghe,ne vom da
interesul ca activitatea noastra din Consiliului Local sa fie doar in folosul si
interesul cetatenilor, nu a intereselor de grup care doresc politizarea si
nerespecarea ordinii de zi, sedintele C.L. sunf televizate si pot fi urmarite
de oricine doreste si are interes.
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