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Raport de activitate pentru anul 202

Consilier local al Orasului Bicaz,Sapunaru Adrian

Subsemnatul Sapunaru Adrian,consilier in cadrul Consiliului Local al orasului Bicaz,prezint
raportul de activitate pentru perioada 0L lanuarie - 3l- Decembrie 202r.

Ca reprezentant al Consiliului Local al orasului Bicaz,Jud.Neamt,in conformitate cu prevederile
Legii 2L5/2001 si Legii 393/2004 a administratiei publice si statutului alesilor locali,in anul2O2t
am desfasurat urmatoarele activitati:

Am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local,precum si la

sedintele de comisii din care fac parte,respectiv Comisia juridica,pentru odministratia publica

locala,relatii cu publicul,opordreo ordinii publice,respectarea drepturilor si libertatitor
cetatenilor si de disciplino. Activitatea din comisii s-a concretizat in

abordarea,analizarea,avizarea/neavizarea proiectelor repartizate comisiei din care fac parte.

Cand situatia a impus,am contactat sefii de compartimente din aparatultehnic al executivului
pentru a oferi informatii suplimentare referitoare la problematica proiectelor de hotarare
supuse aprobarii.

Chiar de la inceputul mandatului de consilier local am initiat cateva proiecte , cum ar fi:

1. PROIECT " IMPREJMUIRE GARD GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MARCENI", aprobat de CL

Bicaz si finalizat.
2. PROIECT "POD PIETONAL St AUTO (MAX 3.5 TONE),PESTE RAUL B|STR|TA"DtN ZONA SP|TALULUI

SF.IERARH NICOLAE BICAZ' , aprobat de CL Bicaz, studiul de fezabilitate este terminat,
momentan in stadiulde proiectare.

3. PROIECT "AMENAJARE PARCARE BLOCURILE NOI,DIN FATA CRESEI DIN CARTIERUL MARCENI, DE

PE STRADA PRlMAVERll",momentan in stadiulde proiectare.
4. PROIECT "REABILITARE DRUM STRADA CARBUNA PANA LA SIPOTUL DIN ZONA" aprobat de CL

Bicaz si finalizat.

5. PRotEcT '"Statii de incdrcare pentru maqini electrice in Orasul Bicaz" in cadrul
Programului desfiqurat de Administrafia Fondului pentru Mediu .

Deasemeni ,sunt membru in Comisia pentru concesionarea,inchirierea sivanzarea bunurilor
imobile din domeniul public si privat al orasului Bicaz.



Am sustinut si aprobat toate proiectele ce au vizat educatia,protectia sociala,activitati

culturale,sportive,sanatate si cele ce tin de dezvoltarea orasului.

Vizand interesul cetatenilor,am incercat sa identific nevoile si prioritatile acesora,indiferent de

natura lor,probleme pe care le-am adus la cunostinta executivului si am urmarit rezolvarea lor

acolo unde era cazul.

Activitatea de consilier local pe care am desfasurat-o a fost in folosul comunitatii si a cetatenilor

acestora.
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