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RAPORT DE ACTIVITATE — 2016

onsilier judetean Constantin — Ctitalin CATUR
in calitate de consilier judetean prezint urmdtorul Raport de activitate in conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publics locals, republicata, cu modificarile §i
completdrile ulterioare §i a Regulamentului de Organizare §i Functionare a Consiliului Judetean
Iasi aprobat prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr.164/2010.
Am inceput activitatea in Consiliul Judetean Iasi ca urmarea a validdrii mandatului de
consilier judetean declarat ales pe lista de candidati ai Partidul Social Democrat la alegerile locale
organizate la data de 05.06.2016, prin adoptarea Hotdrarilor nr.156 §i 157 in data de 24.06.2016.
Conform Hotardrii Consiliului Judetean Iasi nr.163 din 22.07.2016 la propunerea
comisiilor de specialitate am fost desemnat membru in:
• Comisia pentru tineret, sport si turism;
• Comisia Juridiea, Ordine Public, Drepturile Omului

Cetti(ene.Fti;

§i Secretar al
• Comisiei pentru siinlitate, muna, protectie social?'" si combaterea stiriiciei;

Am participat in aceasta calitate la 12 §edinte de plen, din care 5 §edinte extraordinare §i 7
§edinte ordinare, in care am analizat §i adoptat un numdr de hotdrari, dupd cum urmeazd:
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1

22.07.2016

4

2
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3

11.11.2016
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4

24.06.2016

6

6

4

4
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27
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8

8

31.08.2016

16

15
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4

15.11.2016

1

1

28.09.2016

28

27

5

10.12.2016

4

5

26.10.2016

33

30

6

22.11.2016

38

38

7

22.12.2016

43

46

+1
introdus
in sedinta

5
sedinte
extraordinare

22
proiecte
avizate

22
hotarari
adoptate

7
sedinte ordinare

188
191
proiecte hotarari
emise
avizate

Puncte de reper cu privire la problematica supusa dezbaterilor in Consiliu Judetean pentru
care am dat un vot PENTRU, in slujba cetatenilor acestu judet a cdror interese le reprezint sunt:
✓ lucrari de infrastructure, de modernizare §i reabilitate, de aprobarea a indicatorilor
tehnico-economici, studii de fezabilitate pentru spitalele din subordinea Consiliului
Judetean Ia0;
✓ lucrdri de investitii la drumurile judetene;
✓ Aeroportul Iasi - buget, investitii;
✓ aprobarea taxelor si tarifelor, a chiriilor pentru spatiile cu altA destinatie dee&
locuintd, a preturilor medii la produsele agricole;
✓ aprobarea de parteneriate cu toti factorii de promovare economics si socials a
j udetului;
✓ repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale;
✓ patrimoniul Consiliului Judetean Iasi;
✓ aprobarea organigramelor, statelor de functii si regulamentelor institutiilor
subordonate Consiliului Judetean Iasi sau la care acesta este actionar;
✓ aprobarea i/sau rectificarea bugetului general al judetului Iasi - Consiliul Judetean
Iasi Si al institutiilor subordonate;
Am avut ludri de cuvant, interpeldri si intrebdri in §edintele CJ pe subiecte de importantd
judeteand, §i am sustinut cu tArie proiecte pentru:
• AMBULATORIILE DE SPECIALITATE ale Spitalelor,
• inflintarea unei a treia linii de garda in specialitatea "medicind de urgentd" la
Spitalul Clinic de Urgentd pentru Copii "Sf. Maria" Iasi,
• schimbarea destinatiei garajului Spitalului Clinic de UrgentA pentru Copii "Sf.
Maria" Ia0 in scopul amenajdrii unui spatiu pentru prestari de servicii de
imagisticd medicaid
De asemenea m-a preocupat soarta Spitalului Regional de Urgenta Iasi dar §i a Centrului
Expozitional Moldova, TransagropollS, Iasi Industrial Park, Sistemul de Management Integrat al
De§eurilor §i nu numai, objective de investitii care vor aduce cre§te gradul de dezvoltare a
judetului §i puterea economics a fiecdruie dintre noi.
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Pe comisii cea mai importanta activitate a fost cea din Comisia pentru sant:late, muncii,
protectie socials ci combaterea saraciei.
In calitate de Secretar al acesteia am numdrat voturile §i 1-am informat pe pre§edintele de
comisie asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotardri §i asupra rezultatului
votarii. De asemenea am monitorizeazd redactarea amandamentelor la proiectele de hotardri si a
avizelor necesare.
In aceasta calitate am participat in perioada iunie 2016 - decembrie 2016 la 9 §edinte de
comisii din care 6 convocate pentru analizarea §i avizarea proiectelor de hotArdri inscrise pe
Ordinea de zi Si 3 sedinte cu caracter extraordinar in care s-a stabilit efectuarea unor vizite de
lucru la spitalele aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi. Totodata s-a consemnat
necesitatea actualizdrii regulamentelor pentru desfdprarea concursurilor pentru managerii de
spitale.
Prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr.220/28.09.2016 am fost desemnat membru
titular in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Santa Parascheva"
Iasi §i membru supleant in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de ObstetricdGinecologie „Elena Doamna" din Iasi. Am participat la toate §edintele CA ale acestor institutii
sanitare.
In anul 2016 mi-am desfa§urat activitatea de consilier judetean §i in numeroase actiuni ale
deliberativului §i executivului. Am participat la intalniri cu cetatenii judetului Iasi.
Am participat la evenimente organizate cu prilejul unor zile omagiale sau comemorative,
ex. Ziva Nationald a Romanie etc.
Am urmarit ca Intreaga activitate desfdpratd in 2016, in calitate de consilier judetean, sa
fie una constructive, venind in sprijinul autoritatii executive §i promovand constant interesele
comunitatii.
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