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in temeiul prevederilor art. 5l alin. 4 din Legea N. 215/2OOl cu privire la
administralia publici localA, fiecare ales local din Romania are obligalia de a prczenta anual
un raport de activitate privind desfbqurarea mandatului seu. Scopul acestui demers €ste
asigurarea transparenlei la niv€lul administraliei locale, pentru ca fiecare cetdtean se poate
urmtui activitatea alesilor oublici.

in acest context, in calitate de consilier in Consiliul Local al omtului Tg.NeamL in
perioada 0l iunie - 3l decembrie 2013, am dorit sd-mi pun toate cunottintele mele de cadru
didactic, de formator al genemiilor tinere, li intreaga capacitate de munce, in folosul
localit?i1ii in care trdiesc $i muncesc li spre binele cet-atenilor care mi-au oferit qansa de a-i
feDrezenta.

in anul 2013, in perioada 0l iunie - 31 decembrie 2013, am fost prezent la un numer
de 5 $edinle ordinare, la 6 $edinfe extraordinare $i la 2 Sedinle de indatd, Am absenta! din
motive obiective, la doud tedinle extraordinare ale Consiliului, fiind astfel printre consilierii
care au avut o DrczentA bund in forul local.

Din iunie 2013, sunt membru al Comisiei pentru Buget-finanfe, studii, prognoze
economico-sociale, administrarea domeniului public Si privat, servicii publice, come4
agriculturd Si turism. in aceasta calitate' m-am implicat in dezbaterile proiecielor de hot?irare,
aln propus amendamente ti am identifical aldturide colegii de comisie, cele mai bune soludi
de rezolvare a problemelor aduse in legislativul local.

Din luna iunie 2013, sunt membru al ACA SC Civrlar SRL Tg. Neamf. in aceastd
calitate, aleturi de rnanag€m€ntul firmei 9i de colegii din AGA, am depus eforturi pentru a
imbun Ati calitatea serviciilor prestat€ d€ firma Si pentru a pastra nealterata traditia locald in
domeniul come4ului. Deciziile luate au vizat, in primul rand, consolidarea pielei ca principal
loc de achizitie al produselor alimentare $i nealimentare pentru locuitorii din oraS 9i din
comunele invecinate. In €galii mAsurS, preocuparea mea s-a centEtt pe monitotizarea
actividtilor serviciului de parcarc, pe cre$terea calitetii relaliei cu clientii, pe corecta
informare a acestora. Am fost prezent cu intervenlii, propuneri $i solutii, la toate tedinfele
AGA din cadrul SC C'ivt!6 SRL Tg. Neaml.

Din 28 august 2013 reprezint Consiliul Local al Oraqului Tg. Neamt in Comisia de
Evaluare $i Asigurare a Calitdtii din cadrul Scolii Postlic€ale Sanitarc "Loureatuf', u:fr.:,and
ca la finalul semestrului I, al acestui an fcolar, sd prezint o informare asupm calitalii
procesului educational realizat in cadrul acestei instituiiide educalie.

ln perioada vacantei de varA, am fdcut parte din board-ul echipei de implementar€ al
proiectului "St/4/erii Cetdlif', finanl^t de Consiliul Judefean Neamt, realizat de Fundafia
Culturale,Jon Creange", prin care un grup de tineri au participat la activitdtile de promovare
ale Cetdtii Neamtului.

Am participa! in calitate de invitat, la toate activitetile Asocia{iilor locale, institutiilor
de invilAmanl Sia celoroficiale, culturale $ide prctocol, organizale de Prim6ria Tg. Neamt:

- Zilele Cetdtii Neamtului;
- Zilele oratuluiTg Neamt;
- Ziua Vandtorilor de munte:



- Ziua Nalionald a Romaniei;
- Deschiderea noului an tcolar.
In luna decembrie 2013, in calitate de presedinte de gedinld a Consiliului local, am

organizat campmia ,,yoluntar in prina zi de Crdcirl', proiect implementat de Inspectomtul
$colar Jude{ean Neamf, sprijinit de primarul Dani€l Harpa" viceprimarul Traian Humulescu,
de doamna gi de domnii consilieri din Consiliul local Tg. Neaml ti de domnul Mihai Scutaru,
om de afac€ri.

in cele qase luni de manda! am orientat actiunile mele in dircctia valorizdrii ideilor
liberale fundamentale: libertatea individuald, creativitatea individuah, responsabilitatea ti
independenla personalS" respectul drcpturilor indivizilor, egalitatea in fala legii.


