PARTIDUL MIKAREA POPULARA IASI
Bdul. Independentei, nr. 1, bloc D1 -D2, mezanin
Tel/fax 0232255964
pmpiasi@yahoo.com

PMP

WA: /76.3/2 9 . Meh
RAPORT DE ACTIVITATE

In conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, a art. 50 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali precum $i a
Regulamentului de organizare

functionare al Consiliului Judetean Iasi, va inaintez prezentul

raport de activitate pentru perioada iunie 2016 — iunie 2017, dupa cum urmeaza:
1. Comisii de specialitate:
in calitate de consilier judetean din partea PMP fac parte din Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, industrie, buget, finanle si din Comisia de administratie
publica si achizitii
am participat la toate sedintele de specialitate ale comisiilor unde am fost numita
secretar
panA in luna februarie am fost membra a Consiliului de Administratie a Spitalului de
Psihiatrie i pentru Masuri de SigurantA PAdureni — Grajduri 14, unde am participat
la patru sedinte.
2. Activitate in plenul CJ
am participat la 19 sedinte ordinare si extraordinare
am avut foarte multe luari de cuvant, interpelari

intrebAri in sedintele de CJ pe

subiecte de importantA localk cum ar fi Zona metropolitank modernizarea drumurilor
judetene, stadiul de implementare al masterplanului de drumuri, modemizarea si
dotarea spitalelor din subordinea CJ 14, marca judetului. etc
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am depus un proiect de hotArare privind eficientizarea masurilor privind transparenta
in cadrul Consiliului Jude;ean Iasi. Debi proiectul propunea adoptarea unei hotarari de
CJ de asumare a unei transparente totale in ceea ce privqte cheltuirea banilor publici,
executivul institutiei a decis sa respinga proiectul meu, dar sa iii asume propunerile
mele. Ca urmare a demersului initiat in calitate de consilier judetean, la acest moment
CJ Iasi publicA in timp real toate informatiile solicitate in proiectul depus la inceputul
acestui an

3. Audiente:
de la preluarea mandatului de consilier judetean am organizat saptamanal audiente in
fiecare zi de marti, de la ora 16.00 — 18.00
problemele semnalate de cetateni au fost transmise autoritAtilor competente spre
solutionare §i/sau ridicate in plenul CJ MO sub forma de luAri de cuvant §i interpelAri
am efectuat vizite constante in teritoriu, printre care in comunele Letcani, Pope§ti,
Ciurea, Raducaneni, Bals, Golaqti, Mo§na.

Consilier judetean PMP Iasi
Camelia ornia
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Catre Consiliul Judetean Iasi
In atentia Domnului Presedinte Maricel Popa

Stimate Domnule Presedinte,

Subsemnata Ciornia Camelia, avand functia de Consilier judetean, in conformitate cu
prevederile Art. 51 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, a Art. 50 din Legea
nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali precum si a Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului Judetean Iasi, vd inaintez prezentul raport de activitate pentru
perioada iunie 2016 — iunie 2017.

Cu aleasa consideratie,

Consilier J
Ing. Cam
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am participat la toate evenimentele organizate de CJ Iasi la care am fost invitata, cele
mai importante fiind vizitele la obiectivele de investitii ale Consiliului Judetean
am depus, impreuna cu ceilalti membri ai grupului PMP, o serie de amendamente la
proiectul de hotarfire privind bugetul judetului la§i cu privire la:
• infiintarea unui club sportiv judetean pentru sustinerea directs a echipelor de juniori
in competitiile nationale. Amendamentul a vizat alocarea bugetara pentru finantarea
unei echipe

posibilitatea de a sustine centre de copii §i juniori la nivelul judetului

nostru

• infiintarea unui birou in aparatul CJ Iasi care sa aiba in organigrama speciali§ti pe
domeniile sanAtate

educatie pentru a asigura legatura cu unitatile din subordine,

respectiv spitale §i §coli

• Sustinerea finantarilor §i investitiilor in infrastructura de drumuri judetene. Pe Tanga
subaxele prevazute in Masterplanul Judetean, am propus asigurarea finantarii pentru
conectivitatea cu drumurile judetelor vecine, cum ar fi conexiunea cu judetul Vaslui
prin DJ 248

• Majorarea finantArilor pentru domeniile social, cultural §i tineret prin intermediul
Legii 350/2006, legea tinerilor

• Sustinerea infiinlarii unui ansamblu folcloric al judetului

care sA asigure

participarea la toate evenimentele unde CJ Ia0 este partener, cum de altfel §i
reprezentarea judetului la festivalele de profil.

