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in temeiul an. 51, alin.4 din Legea nI. 215 din anul 2001 cu privire la adminisffalia

publicA locali, gin prisma acestui raport de aclivitate, aduc la cunoltinla publicului larg

activitatea de consilier desfa$urate in Consiliul Local al Ora$ului Tg.Neamt, in perioada I

ianuarie - 31 decembrie 2014. Raportul pe care il prezint este o parte a activitalii pe care am

avut-o in calitate de reprezentant al comunitalii tirgunemlene

Sunt membru al Comisiei pentru Buget-finanfe, studii. prognoze economico-sociale,

administrarea domeniului public qi privat, servicii publice, come4, agriculture gi turism. in

aceasta calitate, m-am implicat in dezbaterile proiectelor de hotdrere, am propus

amendamente $i am identificat, aleturi de colegii de comisie, cele mai bune solutii de

rezolvare a problemelor aduse spre analiza in legislati!ul local. in urma disculiilor, am fdcut

demersuri, aldturi de colegii din comisie, pentru rezolvarea punctuala a uno! probleme care

au vizat unitAlile d€ invalamAnt $i problemele tinerilor din localitate.

Pentru avizarea rapoartelor de comisie, am al'ut o bund colaborare cu aparatul de

specialitate din cadrul Primdriei Tg.Neam!.

in calitate de membru al AGA SC Cirita.r SRL Tg. Neam!, am participat la deciziile

p vind imbundtdfirea calitelii serviciilor prestate $i la eficientizarea activitA[i economice.

Deciziile luate au vizat, in primul r6nd, consolidarea pielei ca principal loc de achizilie al

produselor alimentare $i nealimentare pentru locuito i din ora' fi din comunele invecinate. in

egala mAsura, preocuparea mea s-a centmt pe monitorizarea activitdtilor serviciului de

parcare, pe cregterea calitefii relafiei cu clienfii, pe corecta informare a acestora.

in calitate de reprezentant al Consiliul Local al OraSului Tg. Neaml in Comisia de

Evaluare qi Asigurare a CalitAlii din cadrul gcolii Postliceale Sanitarc " Laureatus", arn

prezentat un raport de activitate la finalul anului scola.2013-2014 in care aln radio$afiat

activitatea acestei institulii de invelernant gi perspectivele pentru perioada urmetoare.

Am avut o serie de intdlniri cu gmpuri de cetefeni carora le-am adus la cuno$tinfe

aspectele discutate in cadrul gedinlelor Consiliului local Tg.Neamt precum Si investitiile $i
mesurile vizate pentru aneliorarea problemelor din comunitate. Ori de cate ori a fost nevoie,

am facut publice informaliile despre care arn fost intebat, manifestdnd deschidere totala h

problemele qi soliciterile cetdtenilor
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RAPORT DE ACTIVITATE



Am participat la activitiilile Asociaiiilor locale, instituliilor de inv4ament ti a celor

oficiale, culturale 9i de protocol, organizate de Pdmiria Tg. Neamf:

- Zilele Cetnfi Neamlului;

- Zilele Oraqului Tg Neaml;

- Ziua Nalionali a RornAniei;

- Deschiderea noului an scolar.

in perioada 6-9 decembde 2014, am participat in Parlamennrl Europei, ta invitalia

euopadamentarului Mircea Diaconu, aldturi de un grup de elevi din ora{ul Tg.Neam[, la o

htAlnirc informativa privind oportunitatea dezvoltildi $i implementirii de proiecte gi

progmme comunltarc.

Consider ce mi-am desfisurat inteaga activitate profesionald !i de consilier local in

folosul cetAfenilor om$ului Tg.Neamf, in dileclia valorizirii ideilor liberale fundamentale:

libertate individuab" creativitate individuah" responsabilitate Si independenld p€rsonah,

rcspectul dreptudlor indivizilor $i egalitatea ir fala legii.

Consilier local,
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