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de oclivitote pentru qnul 2014

Subsemnotul Andriescu Adrion domicil iot in Municipiul
Slobozio, str.Locului, bl.Ul5, ap.7, jud.lolomito ovond colitoteo de
Consilier Judeteon si octivond in codrul comisiei sus orotote,om ovut
posibil i toteo co pe porcursul onului 2014 so-mi oduc o mico
contributie lo stobilireo celor moi utile mosuri lo nivelul Judetului, cot
si lo propuneri in codrul comisiei core opoi ou fost occeptote si
oprobote in plenul sedintelor ordinore ole Consil iului Judeteon.

Pe porcursul onului 2014 om porticipot lo toote sedintele
Consil iului Judeteon cot si lo toote sedintele comisiei.

De osemeneo, co locuitor ol Municipiului Slobozio, om
porticipot lo douo intolniri cu publicul, in codrul Consil iului Municipol
Slobozio, unde principolo problemo dezbotuto si onolizoto o fost o
"olimentorii cu opo potobilo".

Si onolizo lipsei locurilor de munco lo nivelul judetului o fost o
problemo lorg dezbotuto cu cei ce ou fost prezenti lo intolnireo cu
onolizo colitotii opei lo nivelul orosului Slobozio.

O problemo lo core, se pore co si conducereo judetului cot si
deputotii prezenti lo sedinto ou fost de ocord, o fost oceeo de o



propune legislotivului, onolizo posibilitotii co persoonele cu hondicop
grov nerecuperobil so nu moi fie obligote so se prezinte lunor pentru
reverificore, deoorece onumite deficiente ce nu se pot corecto si
pentru core s-o ocordot un grod de hondicop, ou un corocter
permonent.

Pe porcursul onului 2014 om porticipot si lo octiunile intreprinse
de Consil iul Judeteon din core mentionez: "Doreo in folosinto o
Cominului de lo Movilo privind recuperoreo si reobilitoreo
Neuropsihico, Festivolul lonel Perleo, Amoro si Festivolul Notionol de
Folclor "lon Albesteonu" etc.

Am porticipot de osemeneo, lo toote Adunorile Generole si
Extroordinore ole octionorilor de lo SC Drumuri si Poduri SA lolomito.

In generol porticip lo toote octiunile si intolnirile cu oomenii,
ovond o porere proprie osupro storii lucrurilor, core nu este
intotdeouno si in osentimentul colegilor mei din consil iu, si in speciol
o celor ce reprezinto forto de guvernore, nu preo reusito.


