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Raport de activitate pe anul 201-6

Ma numesc Vartic Gheorghe si sunt consil ier local din
iunie 2015 la Primaria Tg. Neamt din partea Partidului Social

Democrat.

In calitate de consil ier local am participat la toate
sedintele de consil iu local atat la cele ordinare, extraordinare si

de indata facand parte din comisia de cultura.Am fost propus

de colegi i  mei consil ieri  in C.A. al l iceului Tehnic lon Creanga, in
A.G.A ECO Tg.Neamt si in comisia de circulatiei a Orasului

Tg. Nea mt.

In calitate de consil ier local am incercat pe cat posibi l  sa
fiu in folosul consil iului local , al cetatenilor cat si unde a fost
cazul am venit cu noutati s-au am sprginr$ctivitati le celorlalt i
colegi unde am fost propus s-au mi s-a cerut

Am fost la mai multe activitati caritabile desfasurate in
cadrul Casei Culturi i  Tg.Neamt organizate de catre Consil iul
localTg.Neamt si de Casa Culturi i  acestea f i ind organizate in

folosul unor famil i i  aflate in necaz sau a unor copii defavorizati.

Am participat la activitati de pomenire si depunere a

coroanelor de f lori in cinstea eroilor neamului. de ziua

Vanatori lor de munte,ziua Nationala a Romaniei,ziua drapelului
national si ziua Eurooei.
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Am fost in mij locul cetatenilor atunci cand au avut

/ nevoie, cand au fost calamitati,  i-am ajutat impreuna cu dl.

Primar si celelalte autoritati competente in rezolvarea
problemelor,

Am participat la curatarea drumului de sub cetate de

crengi,arbori rupti si in urma calamitati lor naturale, am
participat impreuna cu cetatenii din zona la curatarea drumului

si largirea acestuia cu autogrederul, la pietruirea strazilor din

Condreni si la deszapezirea acestora pe t impul iernii .

lntodeauna urmaresc curatenia zonei din cartierul

Condreni, de buna functionare a i luminatului public, a pietruir i i

drumuri lor acolo unde este nevoie si a curateniei din jurul

parcului de joaca pentru copii cat si de prinderea caini lor

vagabonzi care se afla prin zona.

Am tinut si t in intotdeauna legatura intre cetateni si

autoritati le locale si centrale ascultandu-le problemele

si transmitandu-le mai departe catre dl Primar si informandu-i

intotdeauna de oroiectele noi care sunt in orasul lor cat si in

cartierul lor si despre stadiul lucrari lor incepute in oras

Am participat la diferite activitati culturale si art ist ice

din parcursul anului ca zi lele Cetati i  Neamtului, zi lele lon

creanga, zi lele Orasului , festivalul medieval si altele informand

si cetatenii de astfel de evenimente invitandu-i sa participe



/  intr-un numar cat mai mare.
/
'  Am participat alaturi de cetateni la biserici le din oras

cand s-au facut slujbe de pomenire a eroi lor neamului si de
sfintire a locaselor sfinte.

ln cal i tate de membru in C.A. ale l iceului Tehnic lon

Creanga am fost la toate sedintele de C.A. in cadrul l iceului
Tehnic si am participat la toate evenimentele create de acest
l iceu pe parcursul anului scolar aducandu-mi aportul in buna
desfasurare a activitati i  l iceului tehnic si spri j inind pe cat posibi l

si informand autoritati le locale de noile proiecte de investit i i  ale
scoli i  si spri j inindu-i in buna desfasurare a acestora.

In calitate de membru A.G.A la societatea S.C Eco
Tg.Neamt mi-am adus contributia in buna desfasurare a
activitati lor societati i  orin actiuni de informare a cetatenilor si
in raportul de selectare a gunoiului menajer si spri j inind

societatea in bunul demers al activitati i  prin propuneri si soluti i
avantajoase in folosul soctietati i .

In cadrul comisiei de circulatie al orasuluiTg.Neamt
am venit cu unele propuneri , amendamente si noutati in

desfasurarea traficului in zona Tg.Neamt prin efectuarea de
parcari pentru autovehicule in zona gradinitei Nr.2 si altele, la
f luidizarea traf icului prin montarea de semne de circulatie,

treceri de pietoni sau interzicerea carutelor acolo unde este
ingreunat traficul rutie r.
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lmpreuna cu dl. Primar am fost pe teren si am
ascultat pareri le si doleantele cetatenilor asigurandu-i de o
colaborare buna in continuare si rezolvarea oroblemelor
fiecaruia si continuarea oroiectelor din zona cum ar f i :

-asfa lta rea strazilor ramase neasflatate

-extinderea retelei de i luminat oublic

-montarea de hidranti ISU acolo unde este nevoie

-construirea unei noi punti peste raul Ozana

-extinderea retelei de gaz metan

-extinderea retelei de apa potabila.

Tin sa le multumesc cetatenilor oentru increderea
acordata si i i  asigur ca pe vi i tor voi depune tot efortul sa i i  ajut
in continuare si multumindu-i totodata si d-lui. Primar pentru

buna intelegere in rezolvarea nevoilor cetatenilor
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