
Subsemnatul Soldan COStel in calitate de consilier local al

Consiliul Local Tg. Neamt

Raport de activitate pentru anul 2013

Consiliului Localdin orasulTg.Neamt va prezint in cele ce urmeaza raportul
de activitate desfSgurat in calitate de consilier local, ales in iunie 2012
pentru legislatura 20t2-2OL6, in conformitate cu legea 215/2OO7 a
Administratiei Publice Locale, Legea 393/2004 privind Statutul Alesilor
Localisi Regulamentul de organizare si Functionare al Consiliului Local al
OrasuluiTg. Neamt conform atributii lor ce-mi revin.

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: '?DMINISTRATIE PUBIICA
LOCAIA JURIOICA,ORDINE PUBTICA 5I DREPTURI CETATENESTI,
SANATATE, CUITURA, TTNERET Sr SPORT, PROTECflE COp t, MUNCA Sl
PROTECflE SOCtAt-A."

In sedintele pe comisiiam analizat impreuna cu colegii mei,consilieri
toate proiectele de hotarare inaintate de initiatori, care au primit avizL,
comisiilor de specialitate precum si a propunerilor si amendamentelor
formulate in timpul sedintelor.

De mentionat ca am sustinut toate Droiectele de hotarare si toate
amendamentele care am considerat ca sunt in interesul oublic al
cetatenilor orasului Tg. Neamt.

La sfarsitulfiecarui sedinte am semnat procesulverbal. intocmit in
acest sens, unde s-au consemnat discutii le purtate pe marginea
materialelor intocmite pe ordinea de zi.

Am avut intalniri cu cetatenii din orasulTg.Neamt cu care am discutat
despre o serie de probleme cu care se confrunta, ca o parte din acestea sa
le propun spre rezolvare in proiectele de hotarare ce vor fi inaintate s
dezbatute in cursul anului 2014.

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 responsabilitatide rezolvare ca acestea sa vina in
spruinul si protectia cetatenilor atat ca efort financiar si totodata sa le
asigure un anumit grad de confort in zonele unde locuiesc. (Pentru o pane
din probleme m-am implicat direct,colaborand cu compartimentele de
specialitate din cadrul Primariei).

Am depus in termene legale Declaratia de Interese si Declaratia oe
avere, neexistand in cursul anului2013 situatii in care in cadrul adoptarii
hotararilor sa nu pot participa pe motive de incompatibilitate.

In calitatea mea de consilier local am participat la toate actiunile
publice la care am fost invitat si la unele din proprie initiativa dupa cum
urmeaza:
- Participarea Zilele "Cetatii Neamtului" si FestivalulArtei Medievale,3-5
iun ie .
-Participarea la Zilele Orasului Neamt- 8 septembrie.
-Targul Mesterilor Populari-7,8 septembrie.
-Festivalulobiceiurilor de Craciun si Anul Nou.
-Zilele "lon Creanga", 14-16 decembrie.
- Participarea Ia elaborarea proiectelor de hotarari privind aprobarea
executiei bugetare a OrasuluiTg. Neamt.
- Intalniri in teritoriu cu cetatenii orasuluiTg.Neamt.(in special zona garii).

Atatincadrul sed intelor Consiliu lu i Local Tg.Neamt, catsi in cadrul comisiei
am militat Dentru:

1- respectarea interesului cetatenilor,
2- reducerea fiscalitatii,
3- respectarea prevederilor legale in ce priveste valorificarea patrimoniului

privat alorasului si util izarea domeniului public al acestuia,

Sunt reprezentantul Consiliului Local in AGA la S.C. ECO-SRL
Tg.Neamtsi membruin Comisia de Ordine Publica si DrepturiCetatenesti
La sedintele AGA-S.C ECO-sRL am participat cu regularitate unde s-au
hotarat principalele probleme:
-aprobarea Regulamentului Intern de Organizare si Functionare,
-aprobarea bugetului propriu,
-externalizarea unor servicii.



-aprobarea organigramei si statului de functii,
-numirea sieliberarea din functii a unor directori .

ln toata activitatea desfasurata in comisie si in plenul sedintelor
ordinare si extraordinare am participat Ia dezbaterea proiectelor de
hotarari cu constiinta faptului ca alesii locali au datoria de a actiona in
folosul cetatenilor orasuluisi pentru ca orasulTg.Neamt sa se dezvolte si
sa-sischimbe infatisarea transformandu-se intr-un oras modern si prosper,
deschisturismului, agroturismului,datorita zonei geografice frumoase in
care este asezat,datorita obiectivelor turistice importante ca: Cetatea
Neamtului, Muzeul de Istorie, Casa memoriala lon Creanga, Veronica Micle
si nu in ultimul rand salba de manastiri din jurul orasului Tg. Neamt, a doua
duoa Muntele Atos.

Fiind in primul mandat de consilier local si la inceputul activitatii
politice, consider ca a fost mai mult o perioada de invatare si acomodare
pana in prezent, urmand ca pe viitor sa ma implic mai mult in rezolvarea
problemelor din orasului Tg.Neamt.

Pe viitor, alaturi de colegulmeu dl. Ing. Trofin Gheorghe,ne vom da
interesul ca activitatea noastra din Consiliului Local sa fie obiectiva in
interesulsifolosul cetatenilor, nu a intereselor de grup care doresc
politizarea si nerespectarea ordinii de zi. Sedintele C.L. sunt televizate si
pot fi urmarite de oricine doreste si are interes la TV locala sau Net. Ne vom
stradui ca pe viitor sa aducem la cunoStinla conducerii executive toate
problemele comunitSlii siin activitatea viitoare sa impunem o atitudine mai
combativi privind administrarea gi gospodirirea localitdtii, modul de
infrumusetare a orasului, rezolvarea problemelor ce intereseazA cetelenii
localiHlii noastre spre o viata mai prospera.

Deasemeni dorim promovarea intereselor generale si specifice ale
orasuluiTg. Neamt, care trebuie sa constituie pentru toti factorii de decizie
un obiediv piioritar, pentru ca in acest mod orasul nostru sa poata
progresa pe toare planurile.
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