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171M6CO3ECT DE ACTWX7EVILIrE
PEATTRTJ ALM-1UL 2016
In conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare $i Functionare a Consiliului
Judetean
aprobat prin H.C.J. nr.164/2010 $i a Legii nr.215/2001 privind administratia publics
locale, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, prezint urmatorul raport de activitate
pentru anul 2016.
Am dobandit calitatea de consilier judetean, ca urmare a validarii mandatului declarat ales pe
lista de candidati ai USL-PSD la alegerile locale pentru Consiliul Judetean Ia$i, organizate la data de
10.06.2012, prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.151 din 20.06.2012 si Hotirfirea Consiliului
Judetean Iasi nr.152 din 20.06.2012, valabil pina in mai 2016 ear in iunie 2016, am dobandit un nou
mandat care a fost validat pe data de 24.06.2016, prin H.C.J. nr.156.
Prin H.C.J. nr.155 din 29.06.2012 si H.C.J. nr.163 din 22.07.2016, am fost aleasa:
• membru al Comisiei de Studii, Prognoze Economico — Sociale, Industrie, Buget, Finante;
• $i din anul 2014, pana in iunie 2016, secretar al Comisiei pentru Sanatate, Munca, Protectie
Sociale $i Combaterea Saraciei.

•
Prin Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr.184 din 19.07.2012 am fost desemnata membru
supleant - reprezentant al Consiliului Judetean in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de
Obstetrics $i Ginecologie „Cuza Voda" Ia$i. Aici, fac mentiunea ca de la desemnare si pana la
31.05.2016, nu am fost convocata pentru a participa, la nici o sedinta.
In anul 2016 am participat la un numar de 20 4edinte de plen din care:- 11 $edinte ordinare, 8
$edinte extraordinare si o sedinta de cconstituire a Consiliului Judetean, din data de 24.06.2016, ca
urmare a alegerilor locale din data de 11.06.2016.
In cadrul 4edintelor de plen am analizat un numar de 366 proiecte de hotarari din care 341
proiecte in $edintele ordinare 4i 25 proiecte in $edintele extraordinare. Din totalul de 392 proiecte de
hotariri.
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Alte proiecte supuse dezbaterii celor doua comisii sus mentionate, au vizat:
✓

aprobarea bugetului general al Consiliului Judetean;

✓

rectificarea bugetului general al Consiliului Judetean;

✓

alocarea de fonduri pentru organizarea unor manifestari cultural $tiintifice;

✓

administrarea patrimoniului judetului NO;

✓

Corectii la Master Plan Drumuri Judetene si Comunale pe perioada 2014-2020;

Evaluarea managementului directiilor $i instituliilor subordonate Consiliului Judetean.
✓

Reabilitarea, modernizarea $i dotarea $colilor speciale din judetul Ia$i;
✓
Aprobarea taxelor $i tarifelor pentru servicii prestate de citre Consiliul
Judetean Ia$i prin aparatul de specialitate $i direct iile din subordine;

✓ aprobare chiriilor de pornire a licitatiei, pentru spatifie cu alts destinatie deck cea
de locuinta;
✓

$i altele.

In anul 2016 membrii Comisiei de Sanatate, Munca, Protectie Socials $i Combaterea Saraciei
au urmarit Indeplinirea celor doua obiective majore, $i anume: cre$terea nivelului de trai a
locuitorilor din judetul la$i $i cre$terea gradului de satisfactie confort a cetatenilor judetului care
se adreseaza unititilor medicale aflate in administrarea Consiliului Judetean Iasi.
In acest seas in anul ce a trecut a fost finalizata partea de constructie din proiectul cu
finantare europeana pentru reabilitarea $i modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N.Oblu", a fost finalizata partea de consolidare , amenajarea interioara
a Ambulatoriului Integrat din Spitalul Clinic de Obstetrica $i Ginecologie „ Cuza-Voda" din
proiectul cu finantare europeana pentru reabilitarea $i modernizarea acestuia, iar in cazul
proiectului cu finantare europeana pentru reabilitarea $i modernizarea Ambulatoriului Integrat al
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie au fost efectuate partial lucrari de consolidare $i reabilitare a
acestuia, Insa lucrarile au stagnat find nevoie de reluarea procedurilor pentru gAsirea unui non
constructor.
La finele anului cele doui proiecte finantate de Consiliul Judetean Ia$i pentru montarea unei
statii pentru de oxigen la Spitalul Clinic de Boll Infectioase „Sfanta Parascheva" $i Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie erau finalizate find puse in functiune $i deservind cele doua unitati medicale.
Prin Hotararea nr. 301 din 26.08.2013, am fost desemnata, membru al comisiei ATOP, pana in
mai 2016, participand la toate sedintele acestuia si contribuind la realizarea proiectelor derulate
prin comisia ATOP.
Dintre problemele acute care au ie$it in evidenta amintim numarul mic de personal
politienesc al judetului Iasi, avindu-se in vedere miirimea populatiei judetului $i problemele cu care
ne confruntam. Deasemenea, este de mentionat si faptul ca parcul de masini necesita o innoire
urgenta si continua.
In cursul anului 2016 membrii Autoritatii Teritoriale de Ordine Publics Iasi au avut intalniri
cu reprezentantii autoritatilor publice locale si s-a stabilit, de comun acord cu reprezentantii IPJ Iasi
, un calendar de deplasari pe centre de eomune.
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Am participat la toate sedintele convocate de Consiliul Judetean Iasi.
Ca si membru al Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Industrie, Buget, Finante:
•

am participat la toate sedintele de comisie,

•

am avizat toate rapoartele pentru proiectele de hothead supuse analizei comisiei,

•

am formulat amendamente si am cerut precizari pe marginea materialelor prezentate,
acolo unde a fost cazul,

Astfel, am analizat si avizat proiecte de hot:It-ad care privesc:
➢
aprobarea sau rectificarea bugetului Consiliului Judetean
subordonate ;

al institutiilor

➢ aprobarea taxelor tarifelor pentru servicii prestate de catre Consiliul Judetean Iasi
prin aparatul de specialitate si direc4iile din subordine;
➢

aprobarea alocarii de fonduri catre unitatile administrative teritoriale din judetul Iasi:

>

aprobarea alocarii de fonduri pentru objective de investitii:

➢ aprobarea alocArii de fonduri pentru sustinerea activitatilor culturale si sportive
organizate in judetul Iasi :
>
aprobarea alocarii de fonduri pentru sustinerea unor proiecte cu finantare Europeana
precum aprobarea bugetelor proiectelor .
dar si proiecte de hotarari ce privesc :
>

dezvoltarea judetului Iasi,

>

patrimoniul judetului,

•
organizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi si al institutiilor
subordinate acestuia,
realizarea de partcneriate
➢ aprobarea organigramelor, statelor de functii, regulamentelor pentru institutiile din
subordine, a bugetelor si patrimoniului, precum si a reprezentantilor Consiliului Judetean
in Consiliile de administratie
➢

accesare de fonduri europene
In cadrul Comisiei pentru Sinatate, Munca, Protectie Socials si Combaterea Saraciei
precum si a Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Industrie, Buget,
Finante, in anul 2016 , in cadrul comisiilor, au fost analizate (find avizate, amilnate
sau respinse) toate proiectele de hotarari, 20 rapoarte/informari promovate de
serviciile aparatului propriu al Consiliului Judetean
si de catre institutiile si
societatile aflate in subordine.

Au fost facute observatii sau au fost solicitate materiale justificative pentru materialele
supuse avizArii, acolo unde au existat neclaritAti. Solicitarile, s-au concretizat fie prin
precizari acordate direct in cadrul sedintelor de comisii, fie prin prezentarea unor
materiale suplimentare de catre serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean
Iasi sau a institutiilor subordonate acestuia.
0 aten4ie deosebita a fost acordata tuturor proiectelor de pe flecare ordine de zi prezentate
de unitatile scolare, sanitare, de cultura, agricultura, asociatii non profit la care Consiliul Judetean
este partener.
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Un alt moment important in activitatea ATOP a fort analiza activitatii desfiisurate de
efectivele I.P.J. pe linia asiguriirii ordinii si sigurantei publice in cursul anului 2016.
Aceasta analiza este una complexa i ar fi prea mutt si o reluam in cadrul acestui raport, dar
ea poate fi consultata la mapa de activitati la Secretariatul ATOP.
Pe parcursul anului 2016 s-au derulat o serie de proiecte , in parteneriat cu Inspectoratul de
Politic Judetean Iasi, Consiliul Judetean Iasi si Corpul National al Politisitilor — Consiliul Teritorial
Iasi .
Conducerea ATOP Iasi a abordat problematica existenta printr-o noua gandire in ceea ce
priveste cresterea gradului de siguranta al cetatenilor si al indeplinirii obiectivelor privind linistea si
ordinea publica.

27.06.2017

CARP PETRA.
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