
RAPORT DE ACTIVITATE
al consilierului local Trofin Gheorghe, pe anul 2013.

Subsemnatul Trofin Gheorghe, am fost ales consilier local in Consiliul
Local al Oraqului TArgu Neam! pe listele PP-DD Tdrgu Neam! la
alegerile locale din data de l0Iunie 2012 9i validat in gedinta de
constituire a Consiliului Local al Oragului T6rgu Neam! din data de
22.06.2012, dupi depunerea jurdmintului.
In anul de referi nl6 2013 am desf6qurat urmdtoarele activitdli :
1. ACTIVITATI DE INTERE,S GENERAL
a. - am participat la toate gedinlele Consiliului Local al Oragului Tdrgu
Neam{, ordinare, extraordinare sau de indatd gi in numeroase rtnduri
am luat cuvintul vizavi de proiectele de hotirire supuse spre dezbatere
gi aprobare, susiinind cu argumente concrete hotdr{rile luate in comisia
de urbanism , atunci cind acest lucru a fost necesar .
In coformitate cu prevederile d in Legea 393/2004, privind statutul
aleqilor locali, am prezentat informtrri periodice , in Consiliul Local,
cu privire la solicitiirile cetiilenilor oraqului nostru, rezultate in urma
intilnirilor cu cetdfenii qi a audientelor acordate acestora.
b, -Am inifiat, impreund cu d-nii consilieri locali : Dron
Vasile,Turluianu Daniel qi Bilfdtescu Vasile, un proiect de hotdrire
privind incadrarea unor drumuri de exploatare agricoli (DE), de pe
raza teritorial-admhistrativd a Oragului Tdrgu Neam!, in categoria
functionali a drumurilor comunale (DC).
Aceastd iniliativd s-a materializat prin HCL nr. 151 din28.08.2013.
Scopul acestei iniliative legislative, este acela de a descongestiona
oraqul de traficul auto foarte aglomerat, prin construirea unor rute
ocolitoare , intrucit pe aceastii mdsurd (drumuri comunale )se pot
accesa mult mai uqor fonduri europene, nerambursabile.
c. Prin HCL al Oragului TArgu Neaml nr. 154/28.08.2013, am fost
desemnat in calitate de reprezentant al Consiliului Local, ca membru



in toate comisiile de receptie a lucrdrilor de consFuctii 9i instala{ii
aferente acestor4 constituite la nivelul Oragului T6rgu Neam{.
In aceasti calitate, am participat impreuni cu ceilalti membri ai
comisiilor de recepfie, numite prin dispozilie de primar, la verifictrrile
obiectivelor supuse recep;iei.
De fiecare dattr, orice lucrare supusa recepfiei nu a trecut testul, pinl
nu a intrunit toate cerinlele de calitate stabilite prin proiectul tehnic gi
prin normativele legale specifice fiectrrei lucrdri.
d,- Am participat , impreunb cu d-l primar, cu d-l viceprimar qi cu
ceilalli consilieri locali la toate manifest?irile organizate de Consiliul
Local, Prim6rie, Casa Culturii, Biserici, cum ar fi :
- ceremonii organizate, precum : ziua Nationald a Romdniei, a
sdrbdtorilor de iaml (ale Crdciunului gi Anul Nou), ziua Nafionald a
Drapelului RomAnesc, zilele Cetifii Neamfului gi ale Oragului Tdrgu
Neam!, ziua Armatei Romdne, ziua Vindtorilor de Munte, deschiderea
anului de invd@mint 2013-2014, etc.
La fiecare dintre acestea am mobilizat cetii{eni ai oragului nostru gi am
am avut o contribulie financiari insemnat?i , din bugehrl personal.

2. ACTTWTATI SPECIFICE
a.- In calitate de membru al comisiei de urbanism, am analizat gi
dezbatut proiectele de hottrrire supuse la ordinea de zi de cdtre
pregedintele comisiei gi aprobate de cdtre membrii acestei4 precum gi
alte probleme trimise de Consiliul Local spre avizare.
in cadrul dezbaterilor din comisie, am formulat amendamente gi
propuneri, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor
prezenli.
M-am deplasat, pe teren, impreun6 cu ceilalfi membri ai comisiei de
urbanism, la solicitarea serviciului de urbanism, a serviciului de
investitii, sau la sesizdrile unor cetiteni, pentru a constata la fafa
locului gi luarea unor decizii ln cunogtinfd de cauz5, pentru o serie de
probleme de mare insemndtate in ceea ce privegte arhitectura oragului
nostru, demolarea unor garaje in scopul amenajdrii unor spafii de
joacd pentru copii , precum qi pentru alt€ amenajtui de interes public
seneral.
b.- ln calitate de membru in Consiliul de Administratie la $coala
Generald Ion Creangd din Humulegti,pind in luna septembrie 2013, am
participat la toate qedinlele Consiliului de Administralie, ocazie cu



care am dezbitut problemele specifice invd{amintului , dar am alut o
activitate specificd gi pe linie profesionalS in sensul cd la aceastil
gcoalI s-au desfigurat lucrdri de construclii de mare amploare,
verifcind la solicitarea directorului gcolii, pind la data cit am fhcut
parte din acest Consiliu de Administralie, lucr[rile care s-au executat.
3. ALTE ACTIVITATI
Am avut intilniri periodice cu cetAteni ai oraEului Tdrgu Neamt gi nu
numai, ocazie cu care i-am informat despre activitatea mea in comisia
de urbanism precum gi despte cea ln Consiliul Local, pdmind cu
interes orice propunere din partea cet5lenilor in scopul rezolvdrii unor
probleme pe termen mediu qi lung, pe care aceqtia le-au ridicat.
In ceea ce-i priveqte pe tineri, in calitatea mea de consilier local, i-am
indrumat si se preglteasci cit mai bine din punct de vedere
intelectual gi profesional, pentru a putea face fald viitorului care ii
aSteaptS, pentru a readuce bundstarea materiali gi spirituald a
semenilor noghi, pentru a rena;te, ln ei, mindria de a fi rom6n.
Intotdeauna le-am dat exemplu, pozitiv, de tineri care au reugit :
- medici, asistenfi medicali tineri la Spitalul Ordgenesc TArgu Nearnt
- profesori, invititori gi educatoare tinere, la gcoli 9i licee din ora.g
- poliliqti tineri
- functionari ai Primdriei, Consiliului Jude{ean qi Prefecturiitineri
- Primarul Oragului- tindr
- oameni de afaceri gi oameni politici - tineri.
Cu to{ii trebuie si-i incurajdm, sd rdminl gi sd lucreze in {ara lor.
in ceea ce-i privegte pe pensionari, pentru c5 nici pe ei nu trebuie sd-i
uitim nicio clipi, atunci cind am fost solicitat , i-am indrumat pentru
rezolvarea problemelor lor specifice la sediul Uniunii Generale a
pensionarilor din Romania - filiala Tdrgu Neam{, pentru a primi :
- bilete de tratament in statiunile balneoclimaterice din Rom6nia
- rezolvarea cererilor pentru refugiali qi veterani de rdzboi, pentru
revizuirea pensiilor , sau pentru intocmirea dosarelor pentru pensie.
In incheiere, consider ci gi ia anul 2013, mi-am ftcut datori4 dupd
puterile qi priceperea mea, fali de cei m-au trimis prin votul lor in
aceasti calitate, dar am convingerea ci in anul 2014 voi putea rezolva
mai multe din solicitdrile cetd{enilor nogtri, cu sprijinul executivului
Primnriei qi a celorlalfi consilieri locali.

Consilier local,
TROFIN GHEORGIMr0.02.2014


