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Au trecut patru ani de cand sunt consilier judetean, in toti acesti ani am invatat foarte
multe de la colegi, de la consilierii judeteni membrii ai celorlalte partide politice din
CJ lasi si dc la conducatorii UAT-urilor. Avand convingerea ca mi-am indeplinit
atributiile din CJ, chiar daca am 3 copii, responsabilitate profesionala la serviciu.
activitate didactica la Universitatea Tehnica Gh. Asachi lasi si aetivitate politica, imi
doresc ca locuitorii judetului lasi sa aiba un trai mai bun, sa circule pe strazi decente si
sa beneficieze de toate utilitatile unei comunitati moderne.
Multumesc colegilor din PNL pcntru suport si pcntru lucrul in echipa.

Petru AVRAM
Consiller J utletcan:
• Vicepresedinte PNL lasi, organizatia judeteana
• Sunt la primul mandat de consilier judetean participand la 460 HCJ
• Experienta in administratie publica, datorata functici detinute in sistemul
cat si eradului didactic detinut la Universitatea Tehnica
• Grupul PNL lasi arc 12 consilieri din 37
• Membrtt in Cotnisia juridicš, ordine publicš, drepturile omului si libertšti
cetatenesti (11 documentatii, sesizari si rcclamatii. 201 HCJ dezbatute pentru
avizul cotnisiei);
• Membru in Comisia dc organizarc si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia medittlui,

ecologie patrimoniu (4 documentatii avizate, 200 HCJ dezbatute pentru
avizare);

•

Membru in Comisia pentru Agriculturš, Silviculturš, Industrie Alimentarš,
Prestšri Servicii si Comert (3 documentatii avizate, 97 HCJ dezbatute pentru
avizare);

Principiile care au ghidat acest mandat
Am sustinut reindustrializarea lasiului si proiecte locale si regionale de
infrastructura;
Am urmarit respectarea prevederilor legale privind hotararile adoptate;
Am militat pentru respectarea stratcgiilor de dezvoltarc si realizarea proicctelor la
timp;
Dezvollarea economica:
Respectarea legii:
Planificare si organizare:
Implicare si I)evotament pentru ieseni
In accsti patru ani de mandat am avut zcci dc intcrpelari si luari de cuvant, am inregistrat
o serie de proiecte si amendamente, am fost in teren prin comunele iesene si tn-am
implicat in toate proiecctele importante pentru lasi. Am facut opozitie ferma, dar
constructiva.
Prioritatile mandatului:
Dezvoltarea Aeroportului lasi
Parcuri industriale
Drumuri judetene
Transport public
Investitii sustinute in sedintele deplen:
Reabilitare spital Sf. Maria;
Sistem de Management Integrat al Deseurilor;
Masterplan de Apa si Canalizare;
Reabilitari cladire Filarmonica si muzee:
Axa rutiera strategica lasi — Suceava:
Participttrea la proiecte initiatc:
Construirca unui nou parc industrial in zona mctropolitana lasi;
Construirea unui parc industrial in zona periurbana Pascani;
Infiintarea unui Convention Bureau la lasi;

Digitalizarea programului de transport judetean;
Proiect privind construirea unei autogari modeme;
Modernizarea statiilor capat de linie ale curselor judetene;
Proiect privind transparcnta achizitiilor publice ale CJ;
Proiect privind sprijinirea producštorilor locali din Probota;
Emiterea de obligatiuni pentru modemizarea drumurilor judetcne;
Infiintarea comisiei de verificare a calitatii apei potabile;
Comisic de analiza privind revocarea direetorului Acroportului lasi;
Revocarea presedintelui Consiliului de Administratie al Aeroportului lasi;
Crearea unei retele de cresc si gradinitc in zona metropolitana lasi;
Achizitionarea dc echipamente medicalc necesare pentru COVID;
Acordarca de stimulcnte tinanciare personalului medical $i de specialitate;
Amendamente busete 20 17-2020 -

Alocarea surnei de 18.000.000 lei in vederea rcalizarii parcului industrial "IASI
INDUSTRIAI, PARK" din Letcani;
Alocarea sumci de 200.000 lei pentru inceperea parcului Industrial de la Holboca;
Alocarea sumei de 15 milioane lei pentru intrarca ca asociat a Judetului lasi la
pareurile Industriale 1 si 11 din Miroslava,;
Alocarea sumei de 77.009.273 lei pentru reabilitarea drumurilor judetene din
Ciortesti. Rachiteni, Hermeziu, Borosoaia- Plugari;
Alocarea sumei dc 35.861.400 lei pentru reparatii la drumurile judetene din Stomesti.
Mircesti, Dumesti, Aroneanu:
Suplimentarca bugetului pentru finantarea nerambursabila a proiectelor pentru tineret
si pentru zona sociala prin legilc 350 din 2006 si 2005;
Va multumese!
Petru AVRAM
Consilier Judetean PNI.
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