
RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2012 - 2013

Subsernnatul, TirriEescu Vasile, domiciliat in Tg. Neam1, , ve prezint
activitatea desfiguratd in calitate de consilier in cadrul Consiliului Local Tg.
Neamt, din parte PNL, pentru perioada 2012 - 2013.

Fac pafie din Con.risia de specialitate nr. I a Consiliului Local - Buget-

Jintnte, slutlii, prognoze economico-sociole, otlministrarea domeniului puhlic
si priv , semicii publice, comert, agricultura si turism, ocupdnd funclia de
Secretar, ce imi cont'erd unndtoarele atribuJii principale, in conformitate cu
prevederile art 31 alin (1) Si alin (2) din Regulamentul de organizare ;i
funclionare al Consiliului Local al oraqului Tg, Neaml , aprobat prin HCL
nr.9'7 /2012 :

- ef'ectuez apelul nominal si !n evidenla pafiiciparii la sedinle a
membrilor conrisiei Q.

- numer votudle si informez presedinte asupra cvorumului necesar
penhr adoptarea fiecdrei hotdrdri si asupra rezultatului votirii;

- asigttr redactafea avizelor si ploceselor-verbale, etc.

in cadrul comisiei din care fac pafte, am suslinut toate proiectele de
hotorare ce au tbst inigiate in interesul;i sprijinul ceti{enilor oraqului. Solicit de
fiecare date infonnaliile necesare pentru o abordare corecfi Si obiectivd a
tiec6rui proiect.de hotdrere, mA consult cu colegii din Comisie qi cu personalul
de specialitate din cadrul Prirniriei Tg. Neaml .

Am participat la sedinlele ordinare 5i extmordinare ale Consiliului Local
Tg. Neaml pi m-arn implicat in dezbaterea proiectelor de hotirdri, urmdrind in
permanenle sa actionez in interesul cetdtenilor 5i in dezvoltarea oraEului Tg.
Neaur{.

Am fbst desemnat ca rnembru in A.G.A. Civitas, in C.A. al $colii
Gimnaziale nr. 3 "lon Creangd" Tg. Neaml qi in C.A. al Colegiului Tehnic " Ion
Creangd" Tg. Neaml in aceastd calitate , am participat la qedinfele ;i



evenimentele organizate de aceste institulii, implicdndu-md in activiE,tile de
organizare , dezvoltar'e qi rezolvare a problemelor cu care se confrunte .

La $coala Gimnaziald nr. 3 " Ion Creangd din Tg. Neaml , am
supravegheat amdnuntit toate lucrdrile de interior qi exterioare ce s-au desflqurat
gi , din fonduli proplii am realizat o livadd de pomi fructit'eri pentru aceaste
institulie de invAtamant pentru a ot'eri o platlormd educational6 care si faciliteze
sustinerea atelierelor de gradinerit si educalie ecologicd pentru elevii gcolii.

Am asistat la activitatile la cale am fost invitat din partea Asociafiilor
locale, instituliilol de invdlimdnt. si cele organizate de Primiria Tg. Neaml,
oficiale, culturale, de protocol :

- Zilele CetAtii Neamlului
- Ziua Drapelului Nalional
- Zilele ora5ului Tg Neamt
- Ziua Vdndtolilor de munte
- Ziua Na! ionald a RornAniei
- Deschiderea noului an scolar, s.a.

Particip la intAlni le organizate cu locuitorii ora5ului , preiau problemele
pe care aceEtia le sesizeazd qi Ie aduc la cunogtin{i colegilor din Consiliul Local
pentru a g6si soluliile opti[re .

Cu toate ce ma allu la prirrul mandat de consilier local, incerc se reprezint
cdt n.rai bine comunitatea , si inqeleg c6t mai bine fenomenul actului
administrativ , iar rezultatele se lie apreciate de toli cetalenii oragului qi in
folosul acestora

Consilier local ,

VASILE TIMIS


