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RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2018

In conformitate cu prevederile art. 51, 54 si 98 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locals, republicata, cu modificarile si complearile ulterioare,
prezint urmatorul Raport de activitate pentru anul 2018.
In urma validarii mandatului de consilier judetean declarat ales pe lista de
candidati ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2016 mi-am
desfasurat activitatea de consilier judetean respectand prevederile Constitutiei si ale
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, Legii nr. 393/2004 privind statutul
alesilor locali, Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean
Iasi aprobat prin H.C.J. Iasi nr.164/2010.
In calitate de membru al Comisiei pentru sanatate, munca, protectie socials si
combaterea Ora ciei, Comisiei de administratie publica si achizitii, juridice,
Consiliului de Administratie al Liceul Tehnologic Special „Trinitas" — Tiirgu
Frumos (HCJ nr. 219/28.09.2016) al Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea
Calitatii (HCJ nr.370/26.09.2017), am participat la toate sedintele acestor organisme
si am urmarit ca prin avizele si hotararile adoptate sA fie aplicate programele si
obiectivele de dezvoltare ale administratiei publice locale si centrale in interesul si
pentru binele locuitorilor judetului Iasi.
Aflat sub semnul CENTENARULUI Marii Uniri, anul 2018, a fost poate cel
mai prolific an al parteneriatelor, al cooperarilor sau asocierilor Consiliului Judetean
Iasi cu persoane juridice romane on strain, inclusiv cu parteneri din societatea
civild, in vederea finantArii si realizairii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau
proiecte de interes public judetean, al cooperarii sau asocierea cu alte unitati
administrativ - teritoriale, din tars on din strainatate, precum si aderarea la asociatii
nationale si international ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea
promovarii unor interese comune.
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Astfel, am acordat un vot
„PENTRU" tuturor parteneriatelor
propuse de cdtre executivul
Consiliului Judetean Iasi pentru
realizarea in comun de proiecte, in
cele mai diverse domenii, de la
culture, tineret, educatie, social,
servicii etc., cu dorinta de a aduce un
beneficiu comunitatilor din judetul
Iasi, dintre care fac remarcate:
"Centenarul Marii Uniri a romanilor - istorie si perspective" sarbatorit la
Iasi, Romania si Hincesti, Chisinau, Straseni si Criuleni din Republica Moldova Hotarasrea Consiliului Judetean Iasi nr. 89/27.03.2018(11600 lei)- partener
Asociatia pentru Literatura Romany si Cultura Poporului Roman (ASTRA) —
Despartamantul "Mihail Kogalniceanu" Iasi pentru realizarea Simpozionului
International;
• "CENTENAR 2018 — Conferinta Internationale de Educatie a Adultilor cu
tema: Educatia pentru valori, continuitate si context", la Iasi — Romania si Chisindu
— Republica Moldova - Hotdrarea Consiliului Judetean Iasi nr. 90/27.03.2018 (7500
lei) - partener Universitatea Alexandru loan Cuza din Iasi;
Nip Ion I. Inculet - ctitor de tus si biserica birnoveand" - Proiect memorial —
stiintific in cadrul Centenarului Marii Uniri, realizat la Birnova, judetul Iasi —
Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 91/27.03.2018 (20.000lei) — partener
Asociatia „Albe Aripi" Birnova
"100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania" la Iasi - Hotiirarea
Consiliului Judetean Iasi nr. 92/27.03.2018 (6.4001ei)- partener Asociatia
Arhivistilor si Prietenilor Arhivelor "Gh. Asachi";
"TVR Iasi 27: Iasi-Chisinau-Cernauti" - Hotoretrea Consiliului Judetean
Iasi nr.242/27.06.2018 (15000 lei) — partener TVR Iasi;
• "PORTI DESCHISE ELEVILOR" - Hoteireirea Consiliului Judetean Iasi
nr.70/20.02.2018 (5000 lei) — partener Asociatia parintilor Colegiului National de
Arta "Octav Bancild" Iasi;
"David despre oameni si locuri din judetul Iasi" expozitie de picture in
Turnul GOLIA, autor David Alexandru - 12 ani (Iasi) — Hotdrarea Consiliului
Judetean Iasi nr.93/27.03.2018 (16501ei)- partener Asociatia Centrul de Promovare
Turistica Iasi;
• Festivalul — Concurs Coral International pentru Tineret "Gavriil
Hot& area Consiliului Judetean Iasi
Musicescu", editia a VI-a
nr.119/27.03.2018(47000 lei) — partener Asociatia IUBIRE SI INCREDERE;
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Festivalul International de Folclor pentru Copii si Tineret "CATALINA", Hotcirarea Consiliului Judetean Iasi nr.121/27.03.2018 (30000 lei)- partener Palatul
Copiilor Ia$i;
„Cantec romanesc din vremea Marii Uniri, in viziunea compozitorilor
contemporani, pe scena competitiilor corale internationale" Iasi — Universitatea G.
Enescu — Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel, Barboi — Gorizia, Italia, Opera
Nationale Giuseppe Verdi - Hotiirarea Consiliului Judetean Iasi nr.167/25.04.2018
(15750 lei) — partener Asociatia Culturala a Corului Aletheia;
• "Patrimoniul cultural in anul Centenarului reflectat in productiile TV", Hotartirea Consiliului Judetean Iasi nr.192/23.05.2018 (5150 lei) — partener
Asociatia EDUNEXT;
E Gala Excelentei in Educatie, editia a VII-a - Hotara'rea Consiliului
Judetean Iasi nr.365/29.10.2018 (35000 lei) — partener Inspectoratul Scolar Judetean
Ia$i;
participarea Ia Turneul International de Baschet Slide&Splash Lagoa din
Ferragudo, Portugalia si alocarea sumei de 5.000 lei in acest sens - Hotcirarea
Consiliului Judetean Iasi nr. 269/27.07.2018 — partener Asociatia Club Sportiv IRIS
Ia$i;
realizarea proiectului "Educatie $i culture fare frontiere " de catre Judetul
Iasi - prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de Partener, pentru obiectivul cultural
Muzeul „Mihai Eminescu" din Iasi, in parteneriat cu Raionul Fatesti - Consiliul
Raional FAlesti, Republica Moldova,
• realizarea proiectului "TransHeart for children- Transfrontier platform for
children with heart diseases" de care Judetul Iasi - prin Consiliul Judetean Iasi, in
calitate de partener, pentru obiectivul "Dotarea sectiei de cardiologie din cadrul
Spitalului de Urgenta pentru copii "Sf. Maria" din Iasi, si Raionul Straseni - prin
Consiliul Raional Straseni, Republica Moldova,
realizarea proiectului "TOGETHER FOR HEALTH" de catre Judetul Iasi prin Consiliul Judetean Iasi, pentru obiectivul Consolidare, modernizare $i
refunctionalizare cladire Spital Clinic de Pneumoftiziologie „ Sectia Pascanu" Iasi,
in parteneriat cu Raionul Telenesti - Consiliul Raional Telenesti, Republica
Moldova,
realizarea proiectului "Circuit turistic international de promovare a
patrimoniului cultural istoric" de care Judetul Iasi - prin Consiliul Judetean Iasi,
pentru obiectivul cultural Casa memorials „Constantin Negruzzi" de la Hermeziu, in
calitate de Partener, in parteneriat cu Raionul Straseni - Consiliul Raional Straseni,
Republica Moldova,
realizarea proiectului °rase echitabile: integrarea Agendei 2030 in
politicile locale in perioada de migrare $i flux de refugiati, in cadrul programului
EUROPE AID,
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• promovarea proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Iasi" in cadrul Concursului EUROSCOLA, editia a XI-a 2018-2019, partener
Colegiul Agricol si de Industrie Alimentary "Vasile Adamachi" Iasi - Hotdrarea
nr. 298/29.08.2018,

incheierea Acordului de Cooperare intre Judetul Iasi din Romania si
Raionul Edinet din Republica Moldova - Hotararea nr. 80/27.03.2018,
• incheierea Acordului de Cooperare intre Judetul Iasi din Romania si
Raionul Glodeni din Republica Moldova - Hoteirarea nr. 81/27.03.2018,
incheierea Acordului de Cooperare intre Judetul Iasi din Romania si
Raionul Riscani din Republica Moldova - Hotararea nr. 82/27.03.2018,
• incheierea Acordului de Cooperare intre Judetul Iasi din Romania si
Raionul Basarabeasca din Republica Moldova - Hotararea nr. 83/27.03.2018,
• incheierea Acordului de Cooperare intre Judetul Iasi din Romania si
Raionul Briceni din Republica Moldova - Hotararea nr. 84/27.03.2018,
incheierea Acordului de Cooperare intre Judetul Iasi din Romania si
Raionul Causeni din Republica Moldova - Hotararea nr. 85/27.03.2018,
-4. incheierea Acordului de Cooperare intre Judetul Iasi din Romania $i
Raionul Criuleni din Republica Moldova - Houirarea nr. 86/27.03.2018,
mig incheierea Acordului de Cooperare intre Judetul Iasi din Romania §i
Raionul Floresti din Republica Moldova - Hotartirea nr. 87/27.03.2018,
NID incheierea Acordului de Cooperare intre Judetul Iasi din Romania si
Raionul Donduseni din Republica Moldova - Hotararea nr. 88/27.03.2018,
• organizarea la Iasi a unui workshop cu tema "Managementul deseurilor in
Romania" — de care Consiliul Judetean Iasi si Camera de Cornell si Industrie
Romano — Germany - Hotdretrea nr. 320/19.09.2018,
• continuarea proiectului "Burse pentru elevii din mediul rural cu coefficient
de inteligenta superior provenind din medii defavorizate din satele judetului Iasi" in
anul scolar 2018-2019 — Hotarcirea nr. 323/19.09.2018 - partener Asociatia "Pro
Ruralis IASI",
• incheierea Protocolului de Asociere incheiat intre Ministerul Sanatatii,
Institutia Prefectului — Judetului Iasi, Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi si
Municipiul Iasi - Consiliul Local al Municipiului Iasi, in vederea realizarii
obiectivului de investitii "Spital Regional de Urgenta Iasi" - Hoteirtirea nr.
339/19.10.2018,

• aprobarea parteneriatului intre Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Iasi si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - Agentia Nationala
pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati in Proiectul VENUS "Impreuna
pentru o viata in siguranta" cu finantare prin Programul Operational Capital Uman
(POCU) - Hotararea nr. 387/21.11.2018,
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416 aprobarea parteneriatului intre Directia Generala de Asistenta Socials si
Protectia Copilului Iasi si Asociatia Caminante din Franta in vederea realizarii
proiectului "CHARME" - Hotdrarea nr. 388/21.11.2018,
aprobarea parteneriatului intre U.A.T. Judetul Iasi si Institutul de Psihiatrie
Socola Iasi si realizarea proiectului: "Lucrari de reabilitare, modemizare, extindere
si dotare Ambulatoriu Integrat al Institutului de Psihiatrie Socola Iasi", in vederea
finant&-ii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Hotdrarea nr.
'

410/21.11.2018,

aprobarea Protocolului de colaborare intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean
Iasi si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale pentru organizarea
evenimentului "High-Level Conference on eGovemment" care se va desfasura la
Iasi in zilele de 18-19 februarie 2019, cu ocazia exercitarii de care Romania a
Presedintiei Consiliului Uniunii Europene - Hotdrarea nr. 423/21.11.2018.
Am sustinut alaturi de colegii mei consilierii judeteni PSD Serviciul Voluntar
pentru Situatii de Urgenta al comunei Lespezi - Hotdrarea Consiliului Judetean Ia,si
nr.422/21.11.2018;
Am votat „PENTRU":

infiintarea Comitetului interinstitutional de coordonare a proiectului
"Spitalul Regional de Urgenta
aprobarea retelei invdtamantului special din judetul Iasi pentru anul scolar
2018 — 2019,
• "EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA
DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU
COPII "SF. MARIA" IASI",
aprobarea obiectivelor de investitii „Robot operator pentru chirurgie
spinald", „Angiograf neuro interventional biplan", „Sistem modem de
neuronavigatie, Sistem de ablatie tumorala cu ultrasunete", „Sistem de ablatie minim
invaziva a tumurilor vertebrale" la Spitalul de Neurochirurgie,
441s stabilirea detaliilor tehnice pentru demararea licitatiei publice de
concesionare a terenului din parcul industrial IASI INDUSTRIAL PARK,
"RESTAURAREA MUZEULUI "NICOLAE GANE" IASI,
• aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite in cadrul Programului
pentru scoli al Romaniei, precum si stabilirea masurilor educative care insotesc
distributia fructelor, legumelor, laptelui si produselor lactate in anul scolar 2018 —
2019,
• restaurarea Casei Dosoftei - 18.06.2018
• inchiderea depozitului de la Harlau a fost inchis - 19.06.2018
4 depunerea unor cereri de finantare nerambursabila in cadrul Programului
de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre
respiro/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii
'
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persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea
institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate",
modificarea Hoararii Consiliului Judetean Ia$i nr.255/12.07.2018 de
aprobare a realizarii proiectului "Consolidare, refunctionalizare $i mansardare
cladire monument istoric — strada V. Alecsandri nr. 6, Iasi" $i a cheltuielilor legate
de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional
2014 -2020, Axa prioritard 5 — imbunatatirea mediului urban $i conservarea,
protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1
— Conservarea, protej area, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si
cultural — APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate,
4k achizitia unui sistem portabil de cantarire auto pe osie pentru Directia
Judeteana de drumuri si Poduri
• reabilitarea ansamblului muzeal "Ion Creanga"
realizarea obiectivului de investitii din cadrul proiectului "CENTRU DE
TRANSFER TEHNOLOGIC INNOTECH MOLDOVA",
• aprobarea organizarii evenimentului "Fulgi de bucurie", editia a V-a, 2018
si a cheltuielilor aferente.
Printre aspectele analizate au fost si modul de utilizare a bugetului Consiliului
Judetean Ia$i; organizarea si reorganizarea serviciilor publice de interes judetean;
aprobarea documentatiilor tehnico-economice la lucrarile de investitii pentru
institutiile din subordinea Consiliului; asigurarea cadrului adecvat pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean in domeniul serviciilor sociale pentru protectia
persoanelor sau grupuri cu nevoi speciale; servicii in domeniul educatiei, sanatatii,
culturii, sportului, tineretului, ordine publica $i nu in ultimul rand activitatea cultelor
si gestionarea patrimoniului judetului Iasi.
In exercitarea mandatului de consilier judetean am participat in anul 2018 la
toate $edintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Judetean, la 12 intalniri ale
comisiilor din care fac parte $i la sedinte ale consiliilor locale comunale.
Am fost in vizite de informare in spitalele subordonate Consiliului Judetean,
impreuna cu membrii Comisiei de sanatate, pentru a lua act la fata locului de
problemele cu care aceste unitati sanitare se confrunta si pentru a sustine in plenul
Consiliului Judetean Ia$i proiectele lor.
In localitatile in care m-am deplasat am tinut $i audiente cu cetatenii care au
solicitat sprijin pentru accesare fonduri neramburabile, pentru activitati specifice
mediului rural, fonduri pentru biserici, ajutor material si financiar. Toate aceste
probleme ale cetatenilor au fost orientate spre institutiile de specialitate pentru
solutionare.
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Cu ocazia deplasarilor in judet m-am intalnit cu primari, viceprimari,
consilieri locali si cetateni de la care am retinut multe dintre problemele
comunitatilor respective cum ar fi: starea drumurilor comunale si judetene, starea
unor poduri si podete, situatia unor investitii legate de alimentarile cu apa, de
constructia si reabilitarea unor scoli si gradinite, reparatii dispensare, aspecte legate
transport s.a..
intednire cu primarii
comunitatilor din Judetul

In calitate de consilier judetean in anul 2018 am participat la toate
evenimentele de reprezentare organizate cu prilejul „Zilei Imnului National", „Zilei
Unirii"„,Zilei Armatei", ,Zilei Eroilor", „Zilei Drapelului National" la niVel
judetean sau local, evenimente prilejuite de aniversarea unor localitati, sarbatori
traditionale, omagierea unor personalitati, simpozioane s.a., prilej cu care am adresat
primarilor, consilierilor locali si nu in ultimul rand cetatenilor acestor localitati, cele
mai sincere aprecieri si felicitari pentru tot ceea ce realizeaza pentru comunitatea lor.
,

Consilier judetean,
Petronela Citea
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