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Raoort
de activitate al consil ierului local TROFIN GHEORGHE, pentru

anul 2015.

in conformitate cu prevederile art . 50 din Legea 393/2004, cu
privire la Statutul ale5ilor locali, ale art. t27 din Regulamentul de
organizare Si functionare al Consiliului Local OraS T6rgu Neam!, v5
prezint un raport pe anul 2015, in legituri cu activitatea mea in
Consiliul Local al Oragului Targu Neamt, precum gi in Comisia de
Urbanism, din care fac parte:

1. lnainte de participarea la toate sedintele Consiliului Locar,
ordinare, extraordinare sau de indati, am paticipat la dezbaterea 5i
anal iza proiectelor de hotirSre, in cadrul Comisiei de Urbanism, din
care fac parte, ocazie cu care am prezentat gi punctele de vedere ale
cetSlenilor Ora5ului nostru, vizavi de aceste proiecte gi am adus
amendamentele necesare Si oportune, in conformitate cu solicitdrile
legale ale cetStenilor care au fdcut propuneri pentru completarea $i
imbundtilirea acelor proiecte de hot616re. Numai astfel aceste proiecte
au trecut de comisia din care fac parte spre dezbatere gi votul din
Plenul Consi l iului Local al Oragului TArgu Neamt.

Apoi in Plenul Consi l iu lui  local,  in major i tatea gedinlelor am luat
cuvintul vizavi de oroiectele supuse spre dezbatere 5i aprobare,



sustinind cu argumente concrete hota16rile luate in comisia de
urbanism.

Acest lucru l-ali putut constata gi prin interventiile mele in cadrul
5edintelor de Consi l iu Local,  precum gi in comunicatele de presd pe care
le-am fdcut in cursul anului  2015.

2. in conformitate cu prevederile art 50 din Legea 393/ZOO4,
privind Statutul alesilor locali, am informat cetitenii oragului nostru in
legeturd cu hotSr6rile luate in 5edinlele Consiliului Local gi am prezentat
periodic in Consi l iu l  Local,  informdri  cu pr;vire la sol ic i ter i le cetdleni lor
din ora$ul nostru.

Am sustinut cu argumente concrete urmdtoarele proiecte :

- reducerea traficului greu de pe strada Mdrigegti, gtefan cel
Mare, Mihai Eminescu, prin construirea de rute ocolitoare gi deja
lucrEri le la ruta ocol i toare pe str .  Castani lor de pe malul  st6ng al  R6ului
Ozana sunt spre final, urmeazd gi pe celelalte zone odatd cu accesarea
de fonduri  europene pr in programul nat ional de dezvoltare urbanE
2074-2020 gi cu ajutorul Companiei Nationale de Investitii.

- crearea conditiilor pentru potenliali investitori in zonele de la
iegirile din oras, respectiv spre Felticeni, Piatra Neamt gi Timige5ti, in
sensul propuneri lor pe care le-am fdcut:  ext inderea relelei  electr ice, a
retelei de apd potabilS gi canalizare, cuprinderea acestor investitii in
bugetul local pentru anul 2015, pentru dezvoltarea armonioasS a
acestor zone $i atragerea de fonduri consistene la bugetul local.

- realizarea de trotuare, acolo unde acestea nu existe, dupd
realizarea retelei de canalizare menajerd, bld $tefan cel Mare zona
Bariere- fostul SMA Si str. Mihail Sadoveanu zona OMV petrom- Satul
Nou, invest i t ie cuprinsd in bugetul  local al  oragului  pe anul 2015.

- real izarea relelei  de gaz metan acolo unde au fost sol ic i tdr i ,
invest i t ie cuprinsi  in bugetul  local al  Oragului  5i  pe anul 2016.



- extinderea Si modernizarea retelei de ape potabilS Si canalizare
in tot  Oratul  nostru Si cont inuarea acestor lucrdr i  in anul 2016 pr in
includerea lor in bugetul  local pe anul 2016.

- infiintarea Directiei de Asistente SocialS ,bugetarea acesteia Si
dotarea cu cele necesare (spal i i ,  personal de special i tate, mi j loc de
transport a persoanelor gi alimentelor ) pentru desfdgurarea in condilii
optime a activitetii $i pentru rezolvarea cu celeritate a tuturor
problemelor sociale din Ora$ul nostru, la nivelul  standardelor
europene, deoarece $i acesti oameni care au mare nevoie de asistenti
socialS, sunt cetateni europeni cu dreptur i  depl ine ,  nu numai cu
obl igal i i  europene.

- executarea lucrdr i lor de reparat i i ,  montarea de cazane in
centralele termice existente, primite gratuit de la Consiliul Judetean
Neamt, consol idir i  g i  modernizdr i  a spat i i lor pentru invatemint :  de la
cregi,  grddini !e,  gcol i  gimnaziale gi  l iceele din oraSul nostru.

- executarea lucrdrilor de reparalie capitalS la Seclia de Boli
Contagioase,precu m gi  unele reparal i i  la Pol ic l in icd gi  Sediul
Administrat iv alspi talului  Ordgenesc Sf6ntul  Dimitr ie din T6rgu Neam!.

-  acreditarea Spitalului  OrS5enesc ,  la a cdrei  reugit i  s i -au adus o
contr ibut ie deosebitd Consi l iu l  Judetean Neamt, memri i  C.A. al
Spitalului  5i  nu in ul t imul r5nd Primarulgi  v iceprimarulora5ului  nostru.

-  f inal izarea gi  punerea in funcl iune a Centrului  de Informare gi
Promovare Turist icd din OragulTirgu Neam1.

- aderarea Oragului la Asocialia Tinutul Rdze5ilor, la Asociatia
pentru Dezvoltarea Turismului Nemtean *Valea Ozanei*.

-  aprobarea regulamentului  publ ic de salubrizare, a caietelor de
sarcini 5i a documentatiei de atribuire privind contractul de delegare
prin concesiune, a gest iuni i  unor act iv i tet i  componente ale serviciului
publ ic de salubrizare din Zona 3, Judetul  Neamt.

-  aprobarea Regulamentului  de atr ibuire gi  ut i l izare a locuri lor de
parcare, in parcirile de re$edintd din Oragul T6rgu Neam! 5i
cuprinderea acestui  proiect in bugetul  local al  Oragului  pe anul 2016.



Am fScut aceste preciz6ri , intrucdt prin HCL nt 154/28.08.2073,
am fost investit de cdtre colegii din Consiliul local al Oragului Tdrgu
Neamt, si fac parte din Comisia de Receplie a lucrdrilor ce se executa
pe raza Oragului  gi  in aceast i  onorante cal i tate am avut ocazia se
constat stadiul lucririlor de investitii, modul de executie a acestora Si
de f iecare dat i  mi-am exprimat ounctul  de vedere tehnic vizavi  de
aceste investitii 9i am informat periodic Consiliul Local in legituri cu
aceaste activitate, suplimentarA Si neretribuiti fa!d de obligaliile
orevSzute in Statut.

Dar am ficut-o cu respectul cuvenit fati de cetAtenii orasului
nostru care a5teapt6 de la noi ,  consi l ier i i  local i ,  impl icare act iv6,
concretd, in viata Oragului  pentru binele $i  bundstarea lor.

3.  Am anal izat gi  aprobat un Regulament pr iv ind stabi l i rea unor
forme de spri j in f inanciar de la bugetul  local pentru unitdt i le de cul t ,
apa4inind cultelor religioase recunoscute in RomSnia. Aceasta pentru o
dezvoltare echilibrati a tuturor zonelor oragului nostru din punct de
vedere religios ( reparalii la biserici, la casele de priznuire, la cimitire
alei ,  i luminat).

Mentionez cd port  respectul  cuvenit  tuturor cet i teni lor oragului
nostru care au alte optiuni religioase decit cele crestin-ortodoxe gi
intotdeauna am purtat discutii pertinente cu fiecare dintre acegtia pe
probleme concrete al Orasului nostru.

4. Am indrumat Si ajutat, dupS puterile mele, pe toJi pensionarii
care mi-au solicitat sprijinul, pentru rezolvarea problemelor cu care se
confrunti de zi cu zi. Astfel intotdeauna le-am oferit un sfat, o vorbi
bun5, i-am indrumat la sedi i le de la Primir ia Veche ale: Uniuni i
Generale a Pensionari lor din Rom6nia-f i l iala T6rgu Neamt, la f i l iala
loca16 a Sindicatului Liber a Pensionari lor din RomAnia, pentru :

- bilete de tratament
-- cereri pentru veterani de rizboi ti refugiali



-- cereri pentru intocmirea dosarelor de pensie, sau pentru
revizu irea oensiilor.

l -am spri j in i t  in comisi i  gi  in Consi l iu l  Local pentru sust inerea
financia16, legald, in scopul desfS5uririi activit5lilor specifice virstei.

5. in ceea ce-i prive$te pe tineri, pe cit posibil i-am indrumar spre
act iv i tdt i le cul turale, sociale gi  administrat ive ale Oragului  nostru, s i
comunice intre ei , sd socializeze mai mult , intrucit nu de puline ori mi-
a fost dat sd constat in discut i i le cu ei  o mare decepl ie,  o tr istele in
suf letul  lor cd noi cei  din Consi l iu l  Local,  nu putem sau nu vrem sd-i
integrdm mai mult in activit5tile profesionale pentru care au calificarea
necesard, sau pentru activititi culturale gi sociale.

De aceea in anul 2015 gi  pe vi i tor,  imi voi  canal iza toat5 puterea

Si experienta mea pentru ai sprijini pe toli tinerii care i-mi vor solicita
ajutorul ,  in a-$i  gasi  un loc de munci in tara noastre, dup; preg5t irea
lor, ii voi coopta mai mult in activitatea politicS, culturalS 5i socialS a
Oragului nostru, pentru cd trebuie si recunoa$tem cd avem foarte mulli
t iner i  talental i  in ale muzici i  populare 5i  ugoare, ale dansului  art ist ic,
timplirie, frizerie, construclii civile gi industriale, graficieni pe sticlS,
lScatugi mecanici ,  electr ic ieni  auto t i  de fote gi  al te meseri i .

Cu spri j inul  neprecupet i t  al  pr imarului  ,  al  consi l ier i lor local i  gi
judeteni,  al  deputal i lor gi  senator i lor Colegiului  7 9i  8 T6rgu Neamf,
trebuie s5 ne concentr im mai mult  in gisirea de proiecte viabi le,
concrete de sprijinire a tineretului ce reprezintd viitorii oameni politici,
profesioni5ti in medicinS, invStimint, culturS, turism, constructii Si alte
meseri i .

6.  Am sol ic i tat  in Consi l iu l  Local necesitatea susl iner i i  f inanciare a
activitililor desfdgurate de Casa Culturii T6rgu Neaml in parteneriat cu
Consi l iu l  Judelean Neamt $i  am part ic ipat impreuni cu pr imarul 9i
v iceprimarul oragului  la major i tatea act iv i tdl i lor cul turale, rel ig ioase gi
pol i t ice, precum : z iua Drapelului  Nat ional,  z i le le CetSl i i  Neamtului ,
Zi lele lon CreangS,zi lele Oragului  T6rgu Neaml, z iua Armatei  Rom6ne,
ziua Vindtor i lor de Munte,ziua Nal ionalS a Rom6niei ,  Fest ivalul  de



datini 9i obiceiuri  populare perioada decembrie 2015 - 02 ianuarie
2016.

Toate activi t6t i le pe care le-am enumerat mai sus, pentru anul
2015, le-am desfigurat in spir i tul  Jurim6ntului depus la inceputul
mandatului de consi l ier local in anul 2012, gi in spir i tul  celor promise
cetSlenilor in campania electoralS pentru alegerile locale din 2012.

Dar aga cum se intimplS 9i in viala de zi cu zi a fiec;ruia dintre noi,
chiar dacd este om pol i t ic sau cetetean de bazi al comunit i t i i  locale,
cdruia ii solicitdm votul de incredere la diferite intervale de timp, este
loc de mai bine 5i in consecint5 Si in act ivi tatea mea de consi l ier local,
este loc de mai bine, de mai multd implicare gi in acest context sunt
hoterit s6 depun eforturi mai mari pentru sprijinirea proiectelor de
mare anvergur5 urbanist ic5 ale Oragului nostru pentru perioada ce
urmeaz5.

Pentru ducerea la indeplinire a tuturor angajamentelor luate fat;
de dv-oastrd in campaniile electorale ti numai cu aceste ocazii, vd voi
sprijini mai mult pentru rezolvarea tuturor problemelor cu care vi
confruntati, a propunerilor pe care le faceti, in limita competentelor
legale pe care mi le conferd legea in cal i tate de consi l ier local Si in acest
sens voi f i  permanent la dispozit ia dumneavoastre.

27.01.2076 Consili

f in Gheorghe


