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In calitate de consilier judetean prezint urmfitorul

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2019

in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului
Judetean Iasi aprobat prin Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr.164/2010 , cu
modificarile si completarile ulterioare.
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In anul 2019 mi-am desfa§urat activitatea in cadrul Consiliului Judetean Iasi ca
urmarea a validarii 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 Hotararilor nr.156 §i 157 in data de 24.06.2016.
I.

Activitatea in comisii:

Conform Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 163 din 22.07.2016 la propunerea
comisiilor de specialitate am fost desemnata membru in:
✓ Comisia pentru sandtate, mina, protectie socials si combaterea saraciei,
✓ Comisia de administratie publics si achizitii, juridice,

participand in anul 2019 la urmatoarele §edinte de lucru ale acestora, unde am analizat
proiecte de hotArari §i/sau alte documentatii, dupd cum urmeaza:

Comisia pentru sansatate, munca, protectie socials si combaterea saraciei activitate 2019
-

Sedinte
Nr. crt.

Data sedintei
de comisie

Proiecte de
hotarari inscrise pe
ordinea de zi a
edintelor de .len

Obs.

Documentatii

apro';•..
ii de
proiectului „Centrul
Regional de Excelenta In
Tratamentul Integrat al
Infertilitatii" Iasi si a alocarii sumei
de
249.005 lei, inclusiv TVA din
bugetul local al Consiliului
Judetean Iasi pe anul 2019
Spitalului Clinic de Obstetrics si
Ginecologie "Elena Doamna" Iasi
pentru realizarea
documentatiilor tehnico —
economice constand in studiul de
fezabilitate (inclusiv studii de
teren: plan urbanistic zonal, studiu
geotehnic, studiu topografic, etc cat
si documentatii
pentru obtinerea avizelor,
acordurilor si autorizatiilor
to prin CU) in vederea
izarii proiectului.
.

1

10.01.20109

amaim,
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Avizat favorabil proiectul cu
urmatoarele AMENDAMENTE:
1.Se aprobA realizarea obiectivului
de investitii "Centrul Regional de
Excelenta in Tratamentul Integrat al
Infertilitatii" pe o locatie
proprietatea Judetului Iasi;
2. Suma necesarA pentru realizarea
documentafiei tehnico-economice
se aloca din excenentul bugetului
Judetului 1asi pe anul 2019 pentru
realizarea acesteia de care Directia
de Proiecte si Dezvoltare DurabilA.
2

1/22/2019

3
4

2/19/2019
3/21/2019

13
29
32

1

5

4/22/2019

6

4/23/2019

33

7
8
9

5/28/2019
6/25/2019
7/23/2019

54
56
34

10

8/2/2019

3

11
12

8/20/2019
9/23/2019

20
67

13

10/23/2019

1

14

11/19/2019

2

15

11/20/2019

2

16

12/17/2019

7

Total - 16 §edinte comisie
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353

din judetul Iasi care nu indeplinesc
conditiile de siguranta, tehnice §i
igienico-sanitare, in vederea
identificarii solutiilor legale pentru
remedierea acestora.
Membrii Comisiei au solicitat
printr-o adresa Prefectului
Judetului Iasi sa facA demersuri
pentru ca activitatea de
verificare/avizare a unitatilor
§colare sa fie incredintatA unei
autoritati a statului, din punct de
vedere al Aar antei elevilor.

NotA: in dezbatere §i avizare 3
proiecte de hotArari inscrise pe
§edintei
ordinea
de
zi
a
din
de
plen
extraordinare
02.08.2019

2
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Comisia de Administratie PubIlea si Achizitii - activitate 2019

Sedinte
Nr. crt.

Data sedintei de
comisie

Proiecte de hotkari
inscrise pe ordinea
de zi a sedintelor de
plen

1
2
3
4
5
6
7

1/22/2019
2/19/2019
3/21/2019
4/23/2019
5/28/2019
6/25/2019
7/23/2019

13
29
32
33
54
56
34
Nota: in dezbatere si
avizare 3 proiecte de
hotarari inscrise pe
ordinea de zi a sedintei
extraordinare de plen din
02.08.2019

8

8/2/2019

3

9
10

8/20/2019
9/23/2019

20
67

11

11/19/2019

19

12

12/17/2019

34

Total - 12 sedinte comisie

394

II.

Obs.

Documentatii

Activitatea in plen:

23.01.2019

2

20.02.2019

3

22.03.2020
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Nr.
Hotarari
adoptate

ordinary

1

extrao rdinary

Nr.
Crt.

Data
sedintei de
plen la care
am
participat

de indata

Tipul sedintei

Locul de desfasurare a sedintei

1

1

Muzeul Memorial „Alexandru
loan Cuza" din comuna
Ruginoasa, judetul Iasi
Sala Iacob Negruzzi

29

1

Sala Iacob Negruzzi

30
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13

Sala Iacob Negruzzi

5

1

Sala Iacob Negruzzi

33

1

Muzeul Memorial "Alexandru
Ioan Cuza" din comuna
Ruginoasa, judetul Iaqi,
Sala Iacob Negruzzi

46

1

Sala Iacob Negruzzi

55

1

Sala Iacob Negruzzi

34

Sala Iacob Negruzzi

3

1

Sala Iacob Negruzzi

21

24.09.2019

1

Sala Iacob Negruzzi

66

13

23.10.2019

1

Sala Iacob Negruzzi

32

14

20.11.2019

1

Sala de Consiliu a Primariei
Oraqului Tirgu Frumos,
Judetul Ia0

48

15

18.12.2019

1

Sala Iacob Negruzzi

44

4

12.04.2019

5

24.04.2019

6

29.05.2019

7

05.06.2020

8

26.06.2020

9

24.07.2019

10

05.08.2019

11

21.08.2019

12

TOTAL

1

1

1

0

3

Puncte de reper cu privire
la problematica supusa
dezbaterilor in Consiliu Judetean
pentru care am dat un vot
PENTRU, in slujba cetatenilor
acestui judet a caror interese le
reprezint sunt:
✓ lucrari
infrastructure,
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modernizare si reabilitate, de aprobarea a indicatorilor tehnico-economici,
studii de fezabilitate pentru spitalele din subordinea Consiliului Judetean
Iasi;
✓ lucrari de investitii la drumurile judetene;
✓ Aeroportul Iasi — buget, investitii;
✓ aprobarea taxelor si tarifelor, a chiriilor pentru spatiile cu alts destinatie
decat locuinta, a preturilor medii la produsele agricole;
✓ aprobarea de parteneriate cu toti factorii de promovare economics si socials a
judetului;
✓ 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 si/sau rectificarea bugetului general al judetului Iasi - Consiliul
Judetean Iasi si al institutiilor subordonate.
Dorec sa amintesc aici un proiect inedit, unic la acest moment pentru Iasi, in care
Consiliul Judetean Iasi s-a implicat in anul 2019, si anume sustierea Episcopiei Romano
Catolice Iasi, pentru realizarea activitatilor prilejuite de vizita Suveranului Pontif, Papa
Francisc, in Romania, la Iasi, in data de 1 iunie 2019. (Hotartirea nr.115/29.05.2019 alocarea sumei de 100.000 lei).

Intr-o tarn' predominant ortodoxa, dar care isi respects cetatenii de once religie,
minoritate, etnie etc. vizita Suveranului Pontif, Papa Francisc, la Iasi, in data de 1 iunie
2019 a fost un eveniment istoric, la care Consiliul Judetean Iasi adus un aport
semnificativ si care a promovat Inca o data Iasul in viata internationals, a indemnat
intreaga comunitate la respect, unitate si intelegere, indiferent de religie, stare materials,
ocupatie, functii, de politic s.a.. Au fost prezenti circa 100 de mii de credinciosi, din
toate judetele Moldovei, dar si din tarile invecinate. In inima cetatii iesene, Suveranul
consacrdm Maicii Domnului viitorul tinerilor, al
Pontif, Papa Francisc a rostit:
familiilor si al Bisericii! ". Vor ramane intiparite pentru generatiile viitoare cuvintele
Sfantului Parinte, va fi o paging frumoasa in istoria acestor meleaguri, va fi un exemplul
de urmat actiunea Consiliului Judetean Iasi de a sustine biserica, dincolo de partea
tehnica si materials, in toate actiunile si formele ei, in pacea, linistea, speranta si
dragostea pentru Dumnezeu si "pentru binele locuitorilor judetului Iasi". Sunt onoratd
pentru faptul ca la data de 29 mai 2019, in plenul Consiliului Judetean Iasi, am acordat
un vot "Pentru" sustinerea acestui proiect, cu gandul si la bucuria micii mele comunitati
catolice din orasul Tg. Frumos.
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III. Activitatea de reprezentare:
Prin Hofararea Consiliului Judetean Ia.0 nr. 219/28.09.2016 am fost desemnata ca
membru in Consiliului de Administratie al Liceul Tehnologic Special „Trinitas" — Targu
Frumos Si Hotararea Consiliului Judetean Ia0 nr. 370/26.09.2017 am fost desemnata ca
al Comisiei pentru Evaluarea §i Asigurarea Calitatii, participand la toate §edintele de
lucru ale acestora.
In anul 2019 mi-am desfawrat activitatea de consilier judetean §i in numeroase
actiuni de reprezentare ale deliberativului §i executivului, evenimente organizate cu
prilejul unor zile omagiale sau comemorative, ex. Ziva Nationale a Romaine etc.
Am participat la intalniri cu cetatenii judetului la* in comunele din Colegiul 4.
Am urmarit ca intreaga activitate desf4urata in 2019, in calitate de consilier
judetean, sa fie una constructive, venind in sprijinul autoritatii executive si promovand
constant interesele comunitatii.

atea Petronela
Consilierjudelean
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