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Consilier judelean

Mihaela IVANCIA

In calitate de consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Iasi §i in conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publicd locald, republicatd, cu modificarile §i
completArile ulterioare §i a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean
Iasi aprobat prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr.164/2010 prezint urmatorul Raport de
activitate pentru anul 2016.
In anul 2016 mi-am desfd§urat activitatea in cadrul Consiliului Judetean Iasi ca urmarea a
validdrii celor cloud* mandate de care le-am obtinut prin votul popular §i anume:
•
in perioada 01-24.06.2016 - mandat de consilier judetean declarat ales pe lista de
candidati ai Uniunii Social Liberale — Partidul Social Democrat la alegerile locale pentru Consiliul
Judetean Iasi, organizate la data de 10.06.2012, prin adoptarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi
nr.151 din 20.06.2012;
•
in perioada 24.06-31.12.2016 - mandat de consilier judetean declarat ales pe lista de
candidati ai Partidului Social Democrat la alegerile locale pentru Consiliul Judetean
organizate la data de 05.06.2016, prin adoptarea Hotardrii Consiliului Judetean Iasi nr.156 din
24.06.2016;
Conform Hotardrilor Consiliului Judetean Iasi nr.288 din 26.08.2013 §i nr.163 din
22.07.2016 la propunerea comisiilor de specialitate am fost desemnata PreFdinte al Comisiei
pentru inveitameint, Cercetare
Cultures, Culte pe care am condus-o in tot anul 2016 .
De asemenea, conform Hotdrarii Consiliului Judetean Iasi nr. 155/20.06.2012 mi-am
desf4urat activitatea in prima parte a anului 2016 ca membru al Comisiei pentru Dezvoltare
Relaiii Externe §i al Comisiei pentru Agriculture, Silviculture', Industrie Alimentarei, Presteiri
Servicii Comerl din cadrul Consiliului Judetean Iasi, iar prin Hotardrea Consiliului Judetean Iasi
nr. 163 din 22.07.2016 ca membru al Comisiei pentru Agriculture:, Silviculture', Industrie
Alimentara, Prestari Servicii fi Comer( din cadrul Consiliului Judetean

Am participat la 12 §edinte ordinare §i 7 sedinte extraordinare de
plen. Am condus timp de §ase luni sedintele comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judetean la0,
reunite,
convocate conform
Regulamentului de organizare §i functionare inaintea §edintelor
ordinare de plen.
Am vizat/amanat/amendat un numar de proiecte de hotArdri
(conform Anexei) ce vizau:
✓ aprobarea organigramelor, statelor de functii si
regulamentelor instituti ilor 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;

✓ aprobarea taxelor tarifelor pentru servicii prestate de catre Consiliul Judetean Ia§i
prin aparatul de specialitate Si directiile din subordine, a chiriilor pentru spatiile cu altA
destinatie decal locuinta, a preturilor medii la produsele agricole;
✓ aprobarea de parteneriate cu toti factorii de promovare economics §i socials a
judetului;
✓ repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale;
✓ patrimoniul Consiliului Judetean la§i.
Am participat la adoptarea hotararilor prin luari de cuvant Si formularea de amendamente
acolo unde am considerat ca proiectele de hotarari necesita completAri sau clarificari.
Am convocat lucrdrile Comisiei pentru invatamant, Cercetare Stiintifica, Cu'tura, Culte pe
care o prezidez §i care in anul 2016 am avut o activitate intensd desfawratA de-a lungul a 24 de
intalniri in care s-au analizat un numar de 105 documentatii formulate de persoane juridice,
(asociatii, fundatii, institutii publice §i nu numai) pentru realizarea in parteneriat a unor
EVENIMENTE cu caracter cultural sau §tiintific la nivelul judetului Iasi sau pentru sustinerea unor
acte culturale In afara granitelor tarii, prin incheierea unor Acorduri de parteneriat cu Consiliul
Judetean la§i §i alocarea unor sume din bugetul Judetelui Iasi - Consiliul Judetean Ia§i in acest
sens.
Am sustinut toate evenimentele remarcabile sau importante pentru locuitorii i pentru
imaginea comunitatii noastre, respectiv organizarea de simpozioane nationale Si internationale,
organizarea de festivaluri de folclor, datini §i obiceiuri, acordarea de burse, premii pentru rezultate
remarcabile obtinute de elevi, deplasarea unor elevi in strAinatate la festivaluri — concursuri
internationale la care ace§tia au obtinut premii importante.
Astfel am propus in anul 2016 plenului Consiliului Judetean Iasi spre aprobare urmatoarele
parteneriate:
1. Consiliul Judetean Iasi - partener al Asociatiei Romilor Ursari din Dagata pentru
realizarea proiectului "Impreuna pentru o comunitate multiculturalA" in data de 23 decembrie
2016- HotArarea nr.366/22.12.2016
2. Consiliul Judetean Iasi - partener al Comunei Tibanqti - Consiliul Local Tibanqti
pentru realizarea Festivalului "Din vatra satului " in data de 23 decembrie 2016 - Hotararea
nr.365/22.12.2016
3. Consiliul Judetean la§i - partener al Comunei Popricani - Consiliul Local Popricani
pentru realizarea Festivalului "Traditiile iernii la Popricani" in perioada 23-31 decembrie 2016 Hotararea nr.364/22.12.2016
4. Consiliul Judetean la i - partener al Comunei Criste§ti - Consiliul Local Criste0 pentru
realizarea Festivalului datinilor obiceiurilor Criste0i Moldovei in data de 31 decembrie 2016 Hotararea nr.363/22.12.2016
5. Consiliul Judetean Iasi - partener al Asociatiei "Pro Ruralis IASI" in scopul continuArii
proiectului "Burse pentru elevii din mediul rural cu coeficient de inteligenta superior provenind din
medii defavorizate din satele judetului la§i"- Hotarfirea nr. 310/22.11.2016
6. Consiliul Judetean Ia§i - partener al Comunei Scanteia - Consiliul Local Scanteia pentru
realizarea proiectului "Vis de iarnA", editia a 11-a, in perioada 16-18 decembrie 2016 - Hotararea
nr.308/22.11.2016

7. Consiliul Judetean Iasi - organizator al evenimentului "Fulgi de bucuri", editia a III- a,
2016, in "Carnaval de Craciun" — Hotararile nr. 263/26.10.2016 nr. 307/22.11.2016
8. Consiliul Judetean 14 - partener al Inspectoratului Scolar Judetean 14 in vederea
organizarii Galei Excelentei in Educatie - Editia a V-a, in luna noiembrie 2016, la
- Hotararea
nr. 268/26.10.2016
9. Consiliul Judetean Iasi - partener al Primariei Comunei Ruginoasa Centrul Cultural
Ruginoasa pentru realizarea Festivalului de datini §i obiceiuri de Anul Nou "Datini din strabuni",
in data de 31 decembrie 2016, la Ruginoasa, jud. Iasi - Hotararea nr. 262/26.10.2016
10. Consiliul Judetean Iasi - partener al Societatii Romane de Televiziune - Studioul
Teritorial Iasi pentru realizarea Proiectului Transfrontalier "TVR Iasi 25: 14- Chi§inau- Cernauti",
in perioada 01 - 30 noiembrie 2016 - Hotararea nr. 261/26.10.2016
11. Consiliul Judetean Iasi - partener al Mitropoliei Moldovei
Bucovinei pentru
realizarea Colocviului "Carti romane§ti de invatatura (14, 1643-1646) 370 de ani de la
oficializarea limbii romane in Tara Moldovei" - Hotararea nr. 260/26.10.2016
12. Consiliul Judetean Iasi - partener al Uniunii Scriitorilor din Romania - Filiala Iasi
pentru realizarea evenimentului - Premiile U.S.R. - Filiala Iasi pentru cartile aparute in anul 2015Hotararea nr.259/26.10.2016
13. Consiliul Judetean Iasi - partener al Comunei Lungani - Consiliul Local Lungani
pentru realizarea Festivalului Cartii Si Lecturii pentru Copii "Copilul cazut din poveste", editia a
III-a, in perioada 01 - 30.11.2016 - Hotararea nr. 258/26.10.2016
14. Consiliul Judetean
- partener al Asociatiei Culturale "SEMPER ARTES" pentru
realizarea proiectului "Viziuni multietnice in viata culturala iewana" in perioada 16-18 noiembrie
2016 - Hotararea nr. 257/26.10.2016
15. Consiliul Judetean
- partener al Asociatiei Culturale Dionysos pentru realizarea
celei de-a III-a editii a Zilei Internationale a Greciei, in data de 28 octombrie 2016, la 14Hotararea nr.233/28.09.2016
16. Consiliul Judetean Iasi - partener al Complexului Muzeal National "Moldova" 14
pentru realizarea celei de-a XVIII-a editii a Simpozionului International "Monument — Traditie Si
Viitor", ce se va desfaura in perioada 6-9 octombrie 2016, la
Hotararea nr. 232/28.09.2016
17. Consiliul Judetean Iasi - partener al Casei Corpului Didactic "Spiru Haret" 14
pentru realizarea celei de-a VII-a editii a "Zilelor Casei Corpului Didactic "Spiru Haret" 14", in
perioada 5-8 octombrie 2016 la Ia§i Pa§cani - Hotararea nr. 231/28.09.2016
18. Consiliul Judetean Iasi - partener al Comunei Trife§ti — Consiliul Local Trifqti
pentru realizarea proiectului — "Traditii i obiceiuri Romane§ti specifice zonei Trife§ti, judetul la i
2016", in data de 23 octombrie 2016 in comuna Trife0, judetul Iasi - Hotararea nr.
230/28.09.2016
19. Consiliul Judetean
- partener al Asociatiei pentru Literatura Romans Cultura
Poporului Roman (ASTRA) — Despartamantul "Mihail Kogalniceanu"
pentru realizarea
Simpozionului international "Minoritati §i identitati nationale in spatiul central est-european", in
perioada 2-6 noiembrie 2016, la Iasi — Romania, Balti- Republica Moldova Si Cernauti — Ucraina Hotararea nr. 229/28.09.2016
20.
Consiliul Judetean Iasi - partener al Primariei Comunei Lespezi in premierea
membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Lespezi - Hotararea nr.
205/31.08.2016

21.
Consiliul Judetean la§i - partener al Asociatiei Parintilor Scoala §i Familia "Mihail
Sturdza" Ia§i, pentru realizarea „Semicentenarului Scolii Tehnice din cadrul Colegiului Tehnic
Mihail Sturdza Ia§i" cu ocazia implinirii a 50 de ani de la infiintarea din 1966 - Hotararea nr.
201/31.08.2016
22.
Consiliul Judetean la§i - partener al Comunei Hele§teni - Consiliul Local Hele§teni
pentru realizarea proiectului "Traditii §i obiceiuri Romane§ti specifice zonei Hele§teni" judetul
la§i, 2016, editia a II-a - Hotararea nr. 200/31.08.2016
23.
Consiliul Judetean la§i - partener al Complexului Muzeal National Moldova la§i
pentru realizarea Festivalului International al Muzicii Mecanice - 10FIMM, editia a X-a, in
perioada 9-10 septembrie 2016 la 1a.i - Palatul Culturii §i 11 septembrie 2016 la Tirgu NeamtCasa Culturii "Ion Creanga" - Hotararea nr. 199/31.08.2016.
24.
Consiliul Judetean la§i - partener al Palatului Copiilor la§i pentru realizarea
Festivalului International de Folclor pentru Copii §i Tineret "CATALINA", in perioada 23-27
august 2016, in Complexul Palas — Iasi - Hotararea nr. 183/28.07.2016
25.
Consiliul Judetean Ia§i - partener al Comunei Ruginoasa - Consiliul Local
Ruginoasa §i Centrului Cultural Ruginoasa pentru realizarea Taberei de creatie pentru copii
"COMORI LAUNTRICE", editia a II-a in perioada 01.07.- 01.09.2016 - Hotararea nr.
152/26.05.2016
26.
Consiliul Judetean la§i - partener al Comunei Priskani - Consiliul Local Prisacani
pentru realizarea Festivalului de Arte Apollo - editia II §i a Festivalului de Folclor Mugura§ii editia a V-a, in perioada 26-28 august 2016 la Prisacani, judetul la§i - Hotararea nr.
151/26.05.2016
27.
Consiliul Judetean la§i — partener al Asociatiei "PRO: Sanatate-Mediu-EducatieCultura" Motca, Ia§i pentru realizarea Festivalului - concurs international de muzica populara
romaneasca "In gradina cu flori multe", editia a XII-a, in perioada 12-14 mai 2016 in Regiunea
Cernauti, Ucraina, alaturi de Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea §i Promovarea
Culturii Traditionale Romane§ti de la Cernauti, Ucraina - Hotararea nr. 133/26.04.2016
28.
Consiliul Judetean la§i — partener al Asociatiei Culturale "SEMPER ARTES" in
realizarea Festivalului International "Semper Artes", ce se va desfa§ura in perioada 12-14 mai
2016 la la§i - Hotararea nr. 132/26.04.2016
29.
Consiliul Judetean Iasi — partener al Casei de Cultura a Studentilor la§i pentru
realizarea evenimentului ROCK'N'IASI OPEN AIR 2016, Editia aniversard - "10 ani de muzica
buna" ce se va desfa§ura in perioada 20-22 mai 2016 la la§i - Hotararea nr. 131/26.04.2016
30.
Consiliul Judetean Iasi — sustine participarea tinerilor arti§ti Botezatu Mara, Cazamir
Mara Andreea, Dorcu Mihnea loan, Vidra§cu Carmina Elena §i Muraru Ariana la Concursul
International de Pian "MOZART" ce se va desfa§ura in perioada 07-08.05.2016 la Roma - Frascati,
Italia - Hotararea nr.130/26.04.2016
31.
Consiliul Judetean la§i — organizator al evenimentului "Ziva Bibliotecarului la la§i",
editia a V1-a, 22 aprilie 2016 prin Biblioteca Judeteana "Gheorghe Asachi" Iasi - alaturi de
initiator, consilier judetean Lupu Magdalena
32.
Consiliul Judetean la§i — partener al Festivalului International de Fanfare Sate§ti,
editia a VI-a, Cozme§ti, 2 aprilie — 30 mai 2016 - alaturi de Primaria Comunei Cozme§ti
33.
Consiliul Judetean la§i — partener al Festivalului Tinerilor le§eni "FEStudIS", editia
a XV-a, 18-24 aprilie 2016, la§i - alaturi de Casa de Cultura a Studentilor Ia§i

Consiliul Judetean Iasi — partener al Festivalului — Concurs Coral International
34.
pentru Tineret "Gavriil Musicescu", editia a IV-a, 1-7 iulie 2016, Iasi - alaturi de Asociatia lubire
si Incredere
Consiliul Judetean Iasi — partener al Festivitatii de premiere a elevilor care au
35.
obtinut rezultate deosebite la Concursurile "Micii alecsandri0" *i "Euclid", 12 aprilie 2016, la§ialaturi de Asociatia PArintilor si Prietenilor din Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" la4i
36.
Consiliul Judetean Iasi — partener in editarea volumului "Catalina - traditii si
continuitate" - alaturi de Palatul Copiilor Iasi
Consiliul Judetean Iasi — partener al Zilelor Revistei Convorbiri Literare - alaturi de
37.
Asociatia Convorbiri Literare
38.
Consiliul Judetean Iasi — partener al evenimentelor "Arta care reune*te; Confluente
roman-grecqti in poezia moderns; Realizare flashmob" la Iasi, 20-21 aprilie 2016 - alaturi de
Asociatia Culturala Dionysos
39.
Consiliul Judetean Iasi — partener al evenimentului "Ziva Internationala a Limbii
Materne" — editia a II-a, 25 martie 2016, la Muzeul M. Kogalniceanu din la0 - alAturi de Asociatia
Culturala Dionysos
40.
Consiliul Judetean Iasi — partener al Colocviului "ASTRA si romanii din afara
granitelor tarii. Realitati contemporane", 8-10 aprilie 2016, la Iasi - alaturi de Asociatia pentru
Literatura Romans si Cultura Poporului Roman ASTRA — DespArtamantul Mihail KogAlniceanu
Iasi
41.
Consiliul Judetean Iasi — partener al Turneului National "Muzica in Palatele
Romanei", 18 august 2016 la Palatul Cuza - Muzeul Unirii Ia0, 19 august 2016 la Palatul Culturii
Iasi, 20 august 2016 la Palatul Sturdza — Miclau§eni, 21 august 2016 la Palatul Cuza - Ruginoasa alaturi de Asociatia Cultural Sportiva Pro Valores
42.
Consiliul Judetean Iasi — partener al Campaniei de interes public national/judetean
Oamenii Timpului si a Galei de premiere Oamenii Timpului, 1 martie 2016 — 10 decembrie 2016 alaturi de Asociatia Revistei Timpul
43.
Consiliul Judetean Iasi — partener al evenimentului de aniversare a 50 de ani a
revistei de culturd Cronica, 26-27 februarie 2016, la Muzeul Unirii §i Galeriile de Arta Dana din
Iasi - alaturi de Fundatia Calea, Adevarul si Viata — Revista Cronica Veche
44.
Consiliul Judetean Iasi — partener al unor actiuni culturale si educational-artistice in
cadrul Targului de Carte LIBREX, editia a XXIV-a , 09-13 martie 2016, in Atrium Palas Mall Iasi
- alaturi de Organizatia Patronala AGORA a Societatilor pentru Difuzarea Tipariturilor §i a altor
Bunuri Culturale din Romania.
De asemenea, in cadrul §edintei Comisiei pentru invatamant, Cercetare StiintificA, CulturA,
Culte am initiat alaturi de membrii acesteia cea de-a III-a editie a proiectului "Fulgi de bucurie" in
Carnaval de Craciun, proiect ce s-a concretizat prin adoptarea HotArarilor nr. 263/26.10.2016 §i
nr.307/22.11.2016.
In anul 2016 evenimentul "Fulgi de bucurie" a fost in "Carnaval de Craciun", unde copii au
prezentat in costumatii adecvate, pe muzicA, on in scenete etc., personajele for dragi din literatura
romans dar 4i cea internationalA sub atenta observare a unui juriu format din invitati de seams ai
Consiliului Judetean Iasi, juriu care a acordat urmatoarele premii:
Premiu pentru creativitate,
Premiu pentru nonconformism,

Premiu pentru spontaneitate,
Premiu pentru originalitatea prezentArii,
Premiu pentru popularitate,
-

Premiu pentru cea mai bund imagine a echipei.

Am dorit astfel, sA particip la dezvoltarea competen;elor de comunicare, a atitudinilor si la
stimularea initiativelor personale ele elevilor din scolile speciale subordonate Consiliului Judetean
Iasi, cdutand acivitati care sd-i implice activ in lumea Iiteraturii universale, a povestilor cu
personajele lor.
Am fost bucurosi $i in anul 2016 sd fim ajutoarele Iui Mos Craciun pentru 233 de sufletele
dragi si pentru 47 din profesorii care ii coordoneazA zi de zi, de la Liceul Tehnologic Special
"Trinitas" Tg. Frumos, Colegiul Tehnic "Ion Holban" Iasi, Liceul Tehnologic Special "Vasile
Pavelcu" Iasi, Liceul Special "Moldova" Tg. Frumos, Scoala Gimnaziald Speciald "Constantin
Paunescu" Iasi, Scoala Gimnaziald Speciald Pascani, unde a avut loc evenimentul.

Am propus membrilor Comisiei de Cultura si am organizat o masa rotunda pe data de 24
noiembrie 2016, la ora 900, in Sala Verde de la Prefectura Iasi, referitor la infiintarea Ansamblului
"Doina Moldovei", la care au participat dl. Adrian Ardeleanu — Directorul Centrului Judetean
pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Iasi, dl. Petru Sup — coregraf al
Ansamblului Casei de Culima a Studentilor, dl. Serban Mereuta — Directorul Adjunct al
Filarmonicii Moldova Iasi, dl. Cristian Ostafi - coregraf, dl. Marinica Botea — dirijorul ansamblului
"Doina Carpatilor", La discutie au participat si directori din cadrul executivului CJ Iasi, de la
Directie Economics, Directia Juridica si Rerviciul Resurse Umane precum si Vicepresedintele
Consiliului Judetean Iasi, dl. Victor Chirila. In urma discutiilor purtate am propus executivului
Consiliului Judetean Iasi infiintarea Ansamblului folcloric al Judetului Iasi, institutie culturala de
interes judetean aflata subordinea Consiliului Judetean Iasi.
Am propus membrilor Comisiei de Cu'tura si am organizat o intalnire cu institutiile de
cultura din subordinea Consiliului Judetean Iasi la care am discutat proiectele pe care acestea le au
in derulare si proiectele pe care doresc sa le implementeze impreuna cu Comisia pentru Cu'tura in
limita de competenta a acesteia.
Cea mai importanta activitate pe care am organizat-o in cadrul Comsiei pentru
invatamant, Cercetare Stiintifica, Cu!tura, Culte desfasurata in anul 2016, consider ca este
vizita de lucru in teren efectuata la scolile speciale din judetul 120 aflate in subordinea
Consiliului Judetean Iasi dupa cum urmeaza:
In data de 16 august 2016:
> Ora 10,00 - ColegiulTehnic "Ion Holban" Iasi
> Ora 11,30 — Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iasi
> Ora 13,00- Scoala Gimnaziald Speciald "Constantin Paunescu" Iasi
In data de 17 august 2016:
> Ora 10,00 — Liceul Tehnologic Special "Trinitas" Tg. Frumos
> Ora 11,30 - Liceul Special "Moldova" Tg. Frumos
➢ Ora 14,00 - Scoala Gimnaziald Speciald Pa§cani
Scopul intalnirilor a fost - STADIUL PREGATIRILOR pentru INCEPEREA
ANULUI SCOLAR 2016-2017 — Prezentarea unui raport din partea 4.colilor .Fi a
problemelor intampinate.
Am trecut in revista impreuna cu conducerea scolilor ofertele educationala ale acestora,
capacitatea in numar de elevi dar si numarul personalului didactic si auxiliar.
Am vizitat salile de curs ale elevilor dar si laboratoarele, sable de sport, salile de festivitati,
grupurile sanitare etc..
Am Intocmit un Raport pe care 1-am prezentat executivului cu solicitarea de a remedia
problemele semnalate, raport in care am consemnat:
- necesitatea achizitiondrii unui microbuz adaptat la Colegiul Tehnic „Ion
Holban" Iasi dar §i necesitatea realizarii unui teren de sport — Studiu de
Fezabilitate, delimitarea celor cloud institutii prin realizarea unui gard, internatul
cu elevii §colii sd treacd din nou in subordinea acesteia dar §i urgentarea lucrdrilor

de indepArtare a mucegaiului in doua din sAlile de curs aflate pe colt, la parter,
deasupra subsolului;
necesitatea realizarii unui schimb cu Primaria Iasi — Consiliul Local Iasi pentru ca
spatiile care au apartinut Liceului Anghel Saligny sa revina Liceului Tehnologic
Special "Vasile Pavelcu" Iasi pentru ca acesta sä-§i poata continua activitate;
necesitatea angajarii de personal auxiliar la Scoala Specials „C. Paunescu" Iasi
dar §i necesitatea efectuarii de reparatii la centralA termicA, a constituirii
Consiliului de Administratie pentru buna desfa§urare a activitatii in noul an scolar,
realizArii transportului pentru copiii aflati la distante mart in judet pentru a
preintampina abandonul scolar, precum §i lipsa spatiului pentru a extinde gradinita
pentru copii cu deficiente;
necesitatea preluarea cAminului Centrului de plasament, aflat in curtea Liceului
Tehnologic Special TRINITAS Tg. Frumos, dar cu personal aferent si fondurile
necesare, a achizitionarii unui microbuz pentru transportul copiilor, angajarii de
personal auxiliar, infiintarea de cabinete speciale (ergoterapie, ludoterapia, terapie
multisenzoriala etc.) pentru activitati complementare orelor de clasa;
necesitatea reabilitArii celor cloud corpuri C2-C3 ale Caminului de fete din cadrul
Liceului Special MOLDOVA Tg. Frumos, reabilitarea holului mare, a centralei
termice, a gardurilor stanga — dreapta ale liceului;
necesitatea incadrArii unui administrator la $coala Gimnaziala Specials Pa$cani, dar $i
consultanta din partea Consiliului Judetean Ia$i pentru achizitiile publice deoarece
$coala nu dispune de speciali$ti, suplimentarea bugetului pentru a asigura celor 44 de
copii ai Centrului de Zi Speranta care invata in cadrul institutiei, rechizite, masa,
echipament, 'Ana la sfar$itul anului, preluarea unui spatiu pentru destinatie cAmininternat, refacerea acoperi$ului degradat din cauza caruia ploud intr-o clasa, instalatia
electrica find afectata constitute un risc major pentru copii $i salariati.
In acest sens am organizat cu acordul conducerii executive a CJ Iasi o intalnire de lucru cu
directiile din cadrul acestuia, Directia Tehnica, Directia Economics, Directia Proiecte, Rerviciul
Resurse Umane, reprezentanti ApaVital, pentru a remedia problemele semnalate.

In urma adoptdrii HotArarilor Consiliului Judetean Iasi nr.196/19.07.2013 si
nr.216/28.09.2016 am fost desemnatA reprezentant al Consiliului Judetean Ia0 in Colegiul Director
al Directiei Generale de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Iasi. In aceasta calitate, am
participat la activitAtile organizate de Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia Copilului
Iasi in anul 2016, respectiv toate §edintele Colegiului Director precum §i proiecte sociale
organizate la nivelul protectiei copilului.
Prin Hotdrarea Consiliului Judetean Iasi nr. 29/29.01.2016, am fost desemnatA de plenul
Consiliului Judetean Iasi ca membru in comisiile pentru evaluarea activitAtii manageriale
desfaprate in anul 2015 in institutiile publice de culturd din subordinea Consiliului Judetean Iasi,
respectiv la Biblioteca Judeteand "Gh. Asachi" §i Muzeul Literaturii Romane Ia$i.
Prin Hotdrarea Consiliului Judetean Iasi nr. 173 din 08.07.2015 privind modificarea
componentei Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de
finantare nerambursabild din fonduri publice in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005,
prevAzuta in Hotdrarea nr.227/15.07.2014, am fost desemnata membru titular in Comisia de
evaluare si selectionare a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabild.
In acest sens, am participat la 4 §edinte de comisie, in care:
•
am verificat conformitatea si eligibilitatea documentatiilor (ofertelor) depuse in
cadrul procedurii selectiei de proiecte in baza Programului pentru acordarea de finantdri
nerambursabile in anul 2016 din bugetul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi pentru activitati
nonprofit de interes judetean (exclusiv proiecte culturale si proiecte sociale), conform prevederilor
Legii nr.350/2005 privind regimul finantdrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitati nonprofit de interes general, cu modifickile §i completarile ulterioare;
•
am evaluat documentatiile (ofertele) declarate eligibile din punct de vedere
administrativ la cele trei domenii finatate de Consiliului Judetean Iasi - respectiv culturd scrisA,
proiecte culturale §i proiecte sociale;
•
am ierarhizat in ordinea descrescdtoare a punctajelor si am stabilit nivelul de
finantare pentru fiecare proiect in urma analizei documentatiei financiare.
In urma selectiei publice de proiecte, organizate de Judetul Iasi— Consiliul Judetean
Iasi In cadrul Sesiunii I - proiecte culturale si proiecte sociale, la care am participat in cadrul
a Programului pentru acordarea de finantdri nerambursabile in anul 2016 s-au atribuit
urmatoarele contracte de fmantare nerambursabila:
a) CULTURA SCRISA:
Asociatia Societatea de Studii lstorice din Romania - proiect Publicarea revistei
„Archiva Moldaviae", volumul VIII- 2016 — 75,18 puncte — 6750 lei finantare;
4. Asociatia Revistei "TIMPUL"- proiect Editarea Revistei de Cultures Contemporand
"TIMPUL" — 72 puncte — 15.000 lei finantare.

b) PROIECTE CULTURALE:

4 Asociatia Muzicald Angeli - proiect Corul Angeli canto in Capitala Europeans a
Culturii 2016 - Wroclaw, Polonia — 78,32 puncte — 25.000 lei;
Asociatia lubire Incredere Iasi — proiect Alaturi de copiii si tinerii ieseni talentati —

74,61 puncte — 24.600 lei;
Asociatia Centrul Regional de Integrare Sociald (CRIS) Nord Est
- proiect Poveste filatelica - Editia a 111-a a Toamnei filatelice iesene - 68,68 puncte
— 25.000 lei;
Asociatia Studentilor Chimisti leseni - ASCIS — proiect "YOUTH FEST" — 60,04
puncte — 25.000 Iei.
c) PROIECTE SOCIALE:

4 Asociatia Clubul Sportiv "GYM BOX" Iasi — proiect "NE BATEM CU CANCERUL
COPHLOR" — 78,86 puncte — 24.975 lei,
4- ASOCIATIA „SURASUL ALBASTRU", IASI — proiect "Camera senzoriala pentru
copii ci adolescent" cu autism" — 74,29 puncte — 24.989 lei,
4. ASOCIATIA SF. DAMIAN — proiect Caravana Medicala — 65,14 puncte — 25.000
lei,

4- ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL DE INTEGRARE SOCIALA (CRIS) NORD
EST - proiect Deschidem poarta facultatii tale ! — Editia a II- a — 64,43 puncte25.000 lei,

4 Fundatia Solidaritate si Speranta — proiect Solidaritate si speranta pentru batranll62,86 puncte — 24.275 lei,
ASOCIATIA OM BUN — Proicctul Femei Active (PFA) in mediul rural — 61,86
puncte — 25.000 lei,
4 ASOCIATIA OM BUN — proiect Copil destept, copil de la fara - 60 puncte —
25.000 lei.

In anul 2016 in exercitarea mandatului de consilier judelean am participat impreuna cu
executivul Judetului Iasi la:
• vizite de lucru pe santierele Consiliului Judetean Iasi (drumuri judelene, aductiuni
de apa, Trasagropolis, Iasi Industrial Park, Centrul Expozitional Moldova);
• Festivalul International de Literatura si
Traduceri;
• Festivalul Fokloric "Trandafir de la Moldova";

• Festivalul Catalina;
• Targul Agralims
• Festivalul International de Cor "Gavril Musicescu" — unde am inmanat premiul I
Corului de copii Angeli din Iasi pe care ii felicit Inca o data!

•
Am participat la intalniri cu cetatcnii judetului
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Am participat la evenimente organizate cu prilejul unor zile omagiale sau comemorative:
"Ziva Unirii Principatelor", "Ziva Eroilor", "Ziva Drapelului", "Ziva Nationala a Romanier etc.
Am avut in vedere ca intreaga mea activitate desidsuratd in 2016 in calitate de consilier
judetean sa fie una constructive, venind in sprijinul autoritatii executive si promovand constant
interesele comunitatii.
Am urmarit si voi urmari in continuare sa contribui la dezvoltarea judetului Iasi, la
imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor sai.

Iafi, aprilie 2016

Consilier fad*,
Mihaela ANCIA

