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judetean , in cadrul Comisiei de munca,
In cursul anului 2014, amactivat in calitate de consilier
consiliului JudeteanIalomita ,
sanatate, asistentasociala si familie si am participat la toate sedintele
pentru comisia din care fac
ordinare si extraordinaresi totodata am participat la toate sedintelestabilite
parte
Intalniri cu cetatenii :
:
In cursul anului 2014 amparticipat la urmatoareleintalniri cu cetatenii
zona Urziceni , am avut intalniri
- In cadrul colegiului nr. 4 Ialomita , pentru Camera Deputatilor ,
Problemele care au fost analizatesi
cu cetatenii din orasul urziceni si comunele din acestcolegiu.
discutiile purtate cu cetatenii au fost multiple si pe diferite teme :
problemele cu care se confrunta acestia
- situatia locurilor de munca , numarul mare de someri si
la scoala'
in gasireaunui loc de munca pentru intretinereafamiliei si a copiilor
judetului,
- greutatile cu cafe se confrunta agricultorii din aceastazona a
- alimentareacu apa potabila curenta si canalizare'
gunoi ecologice,
- protejareamediului inconjurator si construireagropilor de
orasenesti si judetene privind
- situatia drumurilor comunale (neasfaltate si fara trotuare ) ,
intretinerea , repararea , pietruirea sau asfaltarea lor'
- situatia finantarii sPitalului
nevoi de ajutor,
- situatia persoanelorvarsnice , cu venituri mici , singure cu
-alte probleme care au fost dezbafifte
Audientele cu cetatenii
in sediul Partidului Liberal Reformator
In cursul anului z0l4 ,audientele cu cetatenii s-au desfasurat
unde m-am intalnit cu persoanevarsnice '
in ziua de sambata a saptamaniiintre orele 9.00-11.00 ,
pensionari , tineri .

Problemele care au reesit din discutiile avute cu cetatenii sau sesizatede acestia au fost:
intocmirea de dosare pentru persoanele cu venituri mici , pentru obtinerea de ajutoare de la
primarie,
ajutor pentru obtinerea unor locuri de munca pentru tineri si someri ( intalniri cu reprezentantul
A.J.O.F.M. fi liala Urziceni)
rezolvarea gnor situatii punctuale privind taxele si impozitele locale,
alte probleme care au fost discutate cu reprezentanti ai unor agenti economici
Activitati desfasilrate de Consiliul Judetean
ln decursul anului Z0l4 ,am participat la mai multe activitati desfasuratela nivelul Consiliului Judetean
Ialomita, cum ar fi:
-

dezbatereapublica a bugetului C.J.I. pe anlJ20l4,
pe data de 28.06.2014-ZiuaDunarii , am participat la dezbaterea,,Localitatileriverane Bratului
Borcea de la resursepotentiale la sursede dezvoltarelocala ,,
pe data de 18.09.2014,am participat la ceremoniade deschiderea Centrului de Recuperaresi
Reabilitarc Neuropsihica pentru Adulti de la Movila ,
pe data de ll.I0.20l4,am participat la festivalul concurs de traditie culinara ialomiteana,"La
casaTudorii ,, editia a-[V-a
am participat la festivalurlle organizate de catre Consiliul Judetean : Ionel Perlea, Amara, si Ion
Albesteanu
am participat la ceremoniade depunerede coroanecu ocazia'zilelor : Inaltarea Domnului si Zita
Eroilor, Zita Armatei, ZiuaNationala si a altor sarbatori semnificative .

Alte activitati :
de
In cursul anului am fost prezentla toate Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
la --S.C.Drumurisi Podwi S.A" Ialomita, la sedinteleConsiliului Local Cosereni,Ion Roata , Urziceni.

Data 12.06.2015

Semnatura:
Nunu Ion

