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al consilierului local Trofin Gheorghe, in legdturd cu activitatea
desfdgurati in Consiliul Local al Ora5ului TArgu Neam!, pentru anul
2074.

in conformitate cu prevederile art.121din Regulamentulde organizare Si
fun4ionare al Consiliului Local Orag Targu Neamt vi prezint un raport pe anul
2oi4, in ieE;tur5 €u activitatea mea in Consiiiui ioeai ai Oraluiui TAtgu iiea*il.
V; voi prezenta succint, unele din activitdtile mele in Consiliul LocalTg Neamt:

1. Am participat la toate sedintele Consiliului Local, ordinare, extraordinare sau de
indat6, ocazie cu care am analizat gidezbStut proiectele de hotdririsupuse la
orciinea cie zi cie citre preiedinteie de gedinl5.
La majoritatea $edintelor am luat cuvintul vizavi de proiectele de hotarire supuse
spre Cezbatere 5! ap!'oba!'-., sus!!ni:ld cu argijmeflte csncrete hotarir!!e !uate ?n
comisia de urbanism din care fuc parte. Acest lucru l-ati putut constata prin
vizionarea la televizor a Sedintelor de consiliu local, precum 9i in comunicatele de
presi pe care le-am f6cut in cursul anului 2014.
2. in conformitate cu prevederile art50din Legea 393/2004, privind statutul
aiesiior locaii, am informat cetiienii oraSuiui nosiru in iegiturd cu hot5ririle luate
in Sedintele Consiliului Local ti am prezentat periodic in Consiliul Local, informdri
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- reducerea traficuluigreu de pe strada MerSlegti, Stefan cel Mare, Mihai
Eminescu, prin construirea de rute ocolitoare- sau inceput deja lucr;rile la ruta
ocolitoare pe str. Castanilor, urmeazd gi pe celelalte zone odatd cu accesarea de
fondurieuropene prin programul nationalde dezvoltare u rbanl 2014-2020.
- reducerea preiuiui ia apa potabiia gicanaiizare menajerS, prin mai muite
interpelSri adresate conducerii Apa Serv -dar deocamdatd am obtinut unele
promisiuni ci mlcar pe viitor preiu!ecestcfe nu va mai cregt-..
- crearea conditiilor necesare pentru potentiali investitoriin zonele la iegirile din
orat, respectiv spre FSlticeni, Piatra Neam! giTimite$ti.
Obiectivul de baz6 al actualului primar 5i consiliu local este acela de dezvohare a
oragului spre ie$irile din orag, pentru descongestionarea centrului oragului de
acest tratic infernai, precum gi eiiminarea traficuiuigreu ciin oraS.
- canalizarea piriului din satul Blebea, care de fiecare dati cind sunt ploi



torentiale, inundd o parte a satului Blebea-aceasti lucrare urmeazd a se efectua
impreund cu Dire4ia Silvic5 Neam! deoarece o mare parte din lucrdrile de
proteclie trebuiesc €xecutate in pddurea proprietate a Directiei Siivice Neami.
- realizarea reteleide canalizare menajeri in satul Humuletti cu racordarea
aceste!a la cena!!:area existent; de pe strad: Nemligor.
- realizarea reteleide canalizare menajeri pe str5zile: Dacieispre Blebea, gtefan
cel Mare, Gheorghe l-azdr, Gheorghe Asachi, Cetitii--toate in cadrul proiectului
major # Extinderea gi reabilitarea infrastructurii de api gi api uzatd in judetul
Neamt # proiect cofinantat din Fondul de Coeziune .
- reaiizarea de trotuare, acolo unde acestea nu existe, dupi reaiizarea releiei de
canalizare menajerS-Stefan cel Mare-BarierS- fostulSMA gi Mihail Sadoveanu
zon3 Peco Pet!'sm- Satu! Nou.
- realizarea retelei de gaz metan acolo unde sunt solici$ri a cel putin 50% dintre
locuitoriiuneizone, altfel nu este rentabila se finanta cu fonduride la bugetul
local. astfel de lucrdri.
3. Am desfdgurat o activitate suslinu$ pentru finalizarea lucririlor de reabilitare
gi rnod€rnizars.ie la Case Culturii din oragul nostru, astfe!c5 in cursul anulu! 2014
acest locaS de culturS a putut si fie redat in fun4iune Si sd se poati desfilura
activitdli culturale in condilii de confort ti siguranli sporite.
4. Am insistat pe ling; ordonatorul principal de credite al Prim;riei Ora'ului Tergu
Neamt- d-l Primar Harpa Vasilic5--pentru :
- executarea lucrdrilor de reparalii, consoiiddri5i modernizdri a spaliilor pentru
inviFmint, de la gridinite, tcoli Si licee din oragul nostru. Am avut o contribulie
deosebiti in aprcbarea unui proiect d€ hotirire privind cuantumul burselor
speciale $i de performanti pentru elevii cu rezultate deosebite la inv5!5turi pe
plan intern 9i international.
- finalizarea lurdrilor de schimbare a acoperi$ului de la pavilionul central Si
clddirea bucdterie-sp5litorie a Spitalului O16tenesc Sfantul Dimitrie Targu Neamt.
- finaiizarea lucrdrilor cie infiinlare-modernizare a serviciului Unitatea de Primiri
Urgenle, din cadrul Spitalului Ordsenesc T6rgu Neamt.
- inceperea lucririlor de aducliune cu api pctabili gi a lucririlor de canalizare
menajerA spre Statiunea Beile Oglinzi, in scopulindeplinirii obligatiilor asumate de
citre Consiliul Local al ora$uluiTergu Neamt prin Protocolul incheiat la data de
06.02.2012, cu SIF Transilvania, cu CJ Neamt gi SC Statiunea Oglinzi SA, pentru
darea in circuitul balneo-climateric nationalgi internalional a acestei Statiuni.
4. Am anaiizat ti aprobat un Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar de la bugetul local pentru unit6tile de cult, apa4inind cultelor religioase



recunoscute in Romania. Aceasta Dentru o dezvoltare echilibrati a tuturor zonelor
oraguluinostru din punct de vedere religios ( reparalii la biserici, la caselede
prdznuire, la cimitire-aiei, iluminat, cu16lenie, garduricie proieclie, eic).
Mentionez cd port respectul cuvenit tuturor cetitenilor oratului nostru care au
alte optiuni re!igioase dec?t cele cregtin-ortodoxe.

5. Am indrumat gi ajutat, dupA puterile mele, pe toli pensionariicare mi-au
solicitat sprijinul, pentru rezolvarea problemelor specifice virstei. Astfel
intotdeauna le-am oferit un sfat, o vorbS bund, i-am indrumat la sediile de la
Primeria Veche ale : Uniunii Generale a Pensionariior din Rom6nia-fiiiala T6rgu
Neamt la filiala locali a Sindicatului Lib€r a Pensionarilor din Romania, pentru :
- bilete de trctament
- cereri pentru veterani de rizboi gi refugiati
- cereri pentru intocmirea dosarelor de pensie, sau pentru revizuirea pensiilor.
6.in ceea ce-i prive5te pe tineri, i-am indrumat se invele, si se poafre civilizai
acas5 $iin societate, si participe la slubele religioase sivirgite cu competenF Si
dar duhovnicesc de toli preolii din orasul nostru, s; foloseasci bazele sportive, si
socializeze mai mult intre ei ti sd participe mai mult la activitatea politice ti
economice din orasul nostru, pentru ce vrem sau nu vrem roata vietiise invirte
continuu, f;ri pauzi de o cafea, iar in viitor ei vor conduce destinele omenirii.
7. Am participat impreuni cu primarul gi viceprimarul oragului la majoritatea
activitdlilor culturaie gi religioase, poiitice : ziua NationalS a Romeniei, ziua
Van6torilor de Munte,ziua Drapelului National, sirbitorile de iarne Crdciunul qi
Anul Nou, zilele Cetdtii Neamtului, zilele OraguluiTe,gu Neamt, slujbe Si sfinliri la
biserici, primirea unor delegatii din strSindtate: Republica Moldova,Ucraina,Franta
in incheiere pot afirma cd in activitatea mea de consilier local, este loc de mai
bine, de aceea md angajez in fata dv-astri sd depun eforturi mai mari pentru
ducerea la indeplinire a tuturor angajamentelor luate fald de dv-oastrd in
campaniile eiectoraie 5i numai cu aceste ocazii, v; voi sprijini mai muit pentru
rezolvarea tuturor problemelor cu care v; confruntali, bininteles in limita
competenlelor leg3le pe care le am in calitate de consilief local.
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