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„.7ur sä respect Constitutia si legile tariff si sä fac, cu buns-credintil, tot ceea
ce sti in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilorjudetului Iasi.
Asa si-mi ajute Dumnezeu!"
PATRIA LABOR FIDES

In conformitate cu prevederile art. 225 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ si in conformitate cu Regulamentul de Organizare si
Functionare a Consiliului Judetean Iasi aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.
164/2010, prezint urnnatorul Raport de activitate pentru perioada noiembrie 2020 — decembrie
2020.
Activitatea mea in calitate de Vicepresedinte al Conslliului Judetean s-a desfasurat ca
urmare a prevederilor HCJ 285 din 09.11.2020 privind alegerea Vicepresedintilor Conslliului
Judetean

In conformitate cu prevederile art. 191 alin. (7), coroborat cu art. 157 alin. (1) din Codul
administrativ presedintele consiliului judetean I i poste delega, prin dispozitie, atributiile ce ii
sunt conferite de lege si de alte acte normative vicepresedintilor.
Prin Dispozitia nr. 661 din 11.11.2020 a presedintelui Consiliului Judetean, mi-au

fost repartizate spre coordonare directs urmatoarele structuri aflate in componenta sau sub
autoritatea CJ Iasi:
•

Directia Economics

•

Arhitect Sef
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•

Directia Achizitii Publice

•

Societatea Comerciala " APA VITAL" SA

•

Regia Autonoma " AEROPORTUL" Iasi

•

Spitalul Clinic de Urgenta Prof." Dr. Nicolae Oblu"

•

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii " Sf. Maria"

•

Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Parascheva"

•

Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie " Elena Doamna"

•

Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie " Cuza Vocla"

•

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

•

Comandamentul pentru Situatii de Urgenta

•

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST

•

Unitatea de Asistenta Medico-Socials Raducaneni

•

Unitatea de Asistenta Medico - Socials Podu Iloaiei

•

Unitatea de Asistenta Medico - Socials Bivolari

•

Parcul Agroindustrial Transagropolis

•

SC Iasi Industrial Parc SRL

•

Asociatia Regionals a Serviciilor AO Canal Iasi "ARSACIS"

•

Centrul Expozitional "Moldova"

Prin Dispozitia nr, 663/11,11.2020 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, mi-au
fost delegate atributiile cu privire la acordarea vizei de " bun de plata" in cadrul fazei de lichidare
a cheltuielilor conform Ordinului M.F nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
Prin Dispozitia nr, 671/17,11,2020a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, am fost
nominalizat ca Presedinte al Comisiei Centrale de inventariere a patrimoniului Consiliului
Judetean Iasi si a bunurilor celorlaltor institutii aflate in custodia acestora in anul 2020, avand
in subordine paisprezece comisii operative.
Prin HU 284/09.11.2020 privind stabilirea numarului, denumirii si componentei
nominale a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului
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Judetean Iasi pentru mandatul 2020-2024, am fost ales membru al Comisiei pentru
Economie Buget si Strategii de Dezvoltare.
Pain HC7 nr. 290/18.11.2020 am fost desemnat Presedinte al Consiliului TehnicoEconomic al Consiliului Judetean Iasi . Consiliul Tehnico-Economic analizeaza, avizeaza si
prezinta concluzii si recomandari referitoare la docunnentatiile tehnico-economice aferente
investitiilor publice aflate in competenta de aprobare a Consiliului Judetean. In cadrul acestui
consiliu, in luna noiembrie 2020 au fost avizate un numar de 7 proiecte precum:
➢ DALI - modernizare DJ 249 A, pe sectorul cuprins intre localitatile Holboca ci
Bosia, km 3+100-12+139;
DALI - consolidare si modificare gard din caramida existent la Spitalul Clinic de
Boll Infectioase "Sf. Parascheva"Iasi;
•

Studiu de fezabilitate - Construire dotare case de tip familial, imprejmuire si
racorduri utllita:ti; in sat Cozmesti, corn. Stolniceni Prajescu, jud. Iasi, in cadrul
proiectului " fnchiderea Centrului rezidential Mihail Sadoveanu din cadrul
Centrului de Servia7 Sociale Mihail Sadoveanu , Pascam; judetul Iasi;

•

Studiu de fezabilitate - Construire dotare casa de tip familial si teren de sport
multifunctional, imprejmuire racorduri utllitatt; in sat Cozmesti; corn. Stolniceni
Prajescu, jud. Iasi; in cadrul proiectului 'Inchiderea Centrului Rezidential Mihad
Sadoveanu din cadrul Centrului de Servicii Sociale Mihail Sadoveanu Pascam;
judetul Iasi;

•

Studiu de fezabilitate - Construire si dotare casa" de tip familial, imprejmuire
racorduri utilitati in str. Azilului nr. 1 municipiul Iasi; judetul Iasi, in cadrul
proiectului " fnchiderea Centrului Rezidential Sf Andrei din cadrul Centrului de
Servicii Sociale Sf. Andrei Ias/, judetul
DALI - Reabllitare, dotare si schimbare de destinatie din Centrul de Servicii
Sociale Sf. Andrei Iasi; in Centrul de zi pentru recuperarea copllului cu dizabilitalti
tulburare de spectru autist Sf. Andrei, in cadrul proiectului 'inchiderea
Centrului Rezidential sf. Andrei din cadrul Centrului de Servicii Sociale Sf. Andrei
Iasi, judetul
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Studiu — Reabllitare, extindere, dotare si schimbare de destinatie din Adapost de
zi si noapte pentru copill strazii in Centrul de Zi Mihail Sadoveanu — Pascam;
judetul Iasi; situate in strada V. Alecsandri nr. 5, municipiul Pascam; in cadrul
proiectului " inchiderea Centrului Rezidential Mihail Sadoveanu din cadrul
Centrului de Servith Sociale Mihail Sadoveanu Pascam; judetullasi.
Prin HC7 326/25.11.2020 am fost nominalizat ca membru in cadrul comisiei pentru
actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Iasi.

ACTIVITATE IN CONSILIUL JUDETEAN IASI
Proiectele de hotarari, pregatite potrivit legii organice in domeniu, fundamentate cu
privire la necesitate, oportunitate, legalitate, identificarea surselor de finantare, motivate si
avizate de secretarul judetului, au stat la baza pregatirii sedintelor ordinare si extraordinare ale
consiliului judetean.
In desfasurarea sedintelor au fost respectate procedurile prevazute de Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare si Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Iasi, fapt ce a
permis formularea de Intrebari si interpelari, exprimari de opinii si argumente on amendamente
in legatura cu proiectele de hotarari supuse dezbaterii.
S-a putut constata o buna colaborare Intre comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi
si compartimentele din aparatul de specialitate, pentru pregatirea si fundamentarea proiectelor de
hotarari.
In calitate de membru al Comisiei pentru Economie, Buget si Strategii de Dezvoltare, am
participat la toate sedintele comisiei, analizand cu atentie cuprinsul proiectelor de hotarari, exprimandumi liber votul si facand propuneri de nnodificki acolo unde a fost cazul.
Prin aceste masuri s-a realizat un sistem eficient, care a contribuit la pregatirea si
desfasurarea in bune conditii a sedintelor consiliului judetean.
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In perioada de referinta, potrivit competentelor prevazute de lege, Consiliul Judetean
Iasi s-a Intrunit in 5 5edinte, din care 2 sedinte ordinare si 3 extraordinare "de indata", in urma
carora au fost adoptate 87 hotarari ce au vizat diverse domenii de activitate, spre exemplu:

In cadrul sedintei ordinare din data de 25.11.2020, Consiliul Judetean Iasi a
adoptat cu unanimitate de voturi, protocolul de asociere pentru construirea unui nou institut
de boll cardiovasculare in judetul nostru, la Miroslava.
Suntem intr-o situatie unica in Europa: actualul institut din Copou deserveste populatia
din toate cele 8 judete ale Moldovei, aproximativ 5.5 milioane de locuitori care depind de un
singur centru de tratare a bolilor de inima.
Este foarte dificil sä oferi accesul echitabil la servicii medicale de calitate in astfel de
conditii. Ma bucur ca au inteles toti consilierii judeteni ca acest project este o prioritate si am
facut echipa pentru Iasi in sustinerea lui.
L-am avut alaturi de mine in sedinta de consiliu, pe domnul profesor Grigore Tinica,
managerul institutului si promotorul proiectului. De altfel, am mers impreuna la Bucuresti, la
Ministerul Fondurilor Europene, unde am obtinut si sprijinul nninistrului Marcel Bolos pentru
construirea institutului, cu finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

In cadrul sedintei ordinare din data de 16.12.2020 s-au discutat si aprobat sume
importante destinate nnodernizarii si repararii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, unitate
administrative ce deserveste populatia din intreaga zone a Moldovei, si de asemenea, s-au
discutat si aprobat sume destinate nnodernizarii infrastructurii rutiere din judetul Iasi.
Aprobarea primelor investitii la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iasi cu o valoare
totals" de 815.000 lei cu o distributie a sumei dupe cum urmeaza:
1. 422.000 lei pentru reparatii curente la statia de producere a oxigenului medical din
cadrul statiei de fluide medicale.
2. 112.000 lei pentru reparatii curente la sistemele IDSAI — instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare in caz de incendiu.
3. 156.000 lei pentru consolidare si reabilitare Corp C1.
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4. 30.000 lei pentru marirea capacitatii de functionare a statiei de fluide medicale.
5. 60.000 lei pentru consolidare, modernizare si refunctionare Sectia a IV-a Dr. Clunet.
6. 35.000 lei pentru sistem de control acces si pontaj cu cititoare tip card si biometric
pentru compartimentele si amplasamentele spitalului.
De asemenea, un alt proiect important care a fost votat in sedinta a fost cel legat de
trecerea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Muzeului National al
Literaturii Romane Iasi a imobilului proprietatea publics a judetului Iasi situat in Iasi, strada
Vasile Alecsandri, cladire ce va purta numele de Casa Muzeelor si va gazdui atat Memorialul
Progromului de la Iasi cat si expozitii permanente, unde vizitatorii vor putea admira expozitii
dedicate marilor scriitori roman': Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creanga si I.L.
Carag ia le.
Pentru modernizarea drumului judetean, DJ 244D: limita judetului Vaslui — Do!hest' —
Ciortesti — Coropceni (intersectia DN 24), km 25+500-32+800-Km 34+800-38+693, s-a
aprobat proiectul de hotarare privind creditul de angajament in valore de 33.480 mii lei pentru
anul 2021.

In cadrul sedintei extraordina din data de 18.12.2020, convocata "de indata" a
fost aprobata suma de 9 milioane lei alocata Directiei Generale de Asistenta Socials si Protectia
Copilului Iasi in vederea achitarii restantelor de natura salariala si a unui ajutor financiar
Aeroportului Iasi in valoare de 5,4 milioane lei prin Hotararea Guvernului nr. 1097/17.12.2020.

ALTE ACTIVITATI

• 17 Noiembrie 2020
❖

Am avut deosebita placere de a-I avea ca oaspete la Consiliului Judetean Iasi pe
Ambasadorului SUA, Excelenta Sa Adrian Zuckerman. A fost un moment foarte important,
care demonstreaza o atentie deosebita si o sustinere a domniei sale a proiectelor noastre
pentru dezvoltarea judetului si a Moldovei.
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GICONSILIUL JUDETEAN
IASI

La intalnire au participat Costel Alexe, presedintele 0 Iasi, Sorin Alexandru Afloarei,
vicepresedintele C] Iasi, Lucian Petrica Rusu, secretar de stat la Secretariatul General al
Guvernului, Laura Iuliana Scantei, senator in Senatul Romaniei, Alexandru Muraru, deputat din
partea PNL Iasi, Marian Grigoras, prefectul judetului Iasi si Lacramioara Vernica, secretar
general al judetului Iasi.
Am vorbit despre investitii, despre forumuri economice, despre schimburi culturale, dar
mai ales despre INFRASTRUCTURA rutiera si ferata ce va realiza conexiunea dintre Romania si
Polonia, mai exact va lega Marea Neagra prin portul Constanta cu Marea Baltica prin portul
Gdansk. Niciun alt proiect nu poate depasi ca importanta acest lucru.
Am stabilit sa cream conditii pentru ca investitorii americani sa vada in Iasi un mare
centru pentru afaceri. Impreuna am vizitat Amazon si Borg Warner (fost Delphi) — doua exemple
in care 1.700, respectiv 2.600 de ieseni sunt innplicati si dezvolta un business american. Deci
5.300 de ieseni lucreaza cu succes in doar doua companii americane. Este un puternic semnal
Ca suntem parteneri de incredere. De asemenea, alte afaceri de dimensiuni mai mici au alte
zeci sau sute de angajati ieseni.
Am adresat deja ambasadorului invitatia pentru o noua vizita ca sä putem aduce o
delegatie de investitori americani pe diverse componente, vreau sä avem cel putin un mare
partener industrial american in parcurile industriale din zona Letcani-Miroslava si TomestiHolboca.
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•

17 Noiembrie 2020

Am participat in „Aula George Emil Palade" a Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr.
T.Popa" din Iasi la prezentarea unui parteneriat inter-institutional realizat pentru comunitatea
noastra: Centrul Judetean Denby Comunicare Medicala COVID-19 Iasi.
Institutiile partenere in aceasta initiative sunt:
EaConsiliul Judetean Iasi
eiPrimaria Municipiului Iasi
InInstitutia Prefectului — Judetul Iasi
EiDirectia de Sanatate Publid Iasi

ei Co leg i u I Medicilor Iasi
n iversi tate a de Medicina si Farmacie "Gr. T.Popa"
Alaturi de institutiile publice vor functiona:
eiConsi liul Consultativ Medical si liConsiliul Consultativ Social.

In mod concret, Centrul Isi propune:
•

centralizarea friformatillor prezentarea situatiei la zi pentru fiecare localitate din
judet pe platforma www.covid.19lasi:ro;

•

comunicarea coordonata in legatura cu evolutia pandemiei pentru a evita confuzia
informatii/e contradktorii;.

•

oferirea de friformapi intr-o maniera simple si utlla care sä ajute cetatenk" .

•

cooptarea societatii civlle alaturi de autoritati pentru o mai bung gestionare a
pandemiei,".

•

actiuni de comunicare complementare celor desfasurate de autoritatile centrale
pentru a informa populatia judetului in mod specific.

•

❖

19 Noiembrie 2020

intalnire cu reprezentantii organizatiei Moldova Vrea Autostrada' si cu domnul Paul
Butnariu, Presedintele Camerei de Cornett si Industrie Iasi, pentru a discuta despre stadiul
proiectului autostrazii A8.
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A fost stabilit pe termen scull organizarea unor vizite de lucru ai Ministrilor Transportului
si Fondurilor Europene, domnii Lucian Bode si Marcel Bolos, pentru a discuta aplicat despre
masurile pe care le putem lua in sprijinul autostrazii A8.
•••

Am participat la sedinta Consiliului pentru Dezvoltare Regional6 Nord-Est, In format
online. 0 parte din problematica discutata in cadrul sedintei a fost:
Constituirea noului Consiliului pentru Dezvoltare Regionals Nord-Est;
Hotarare privind alegerea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului pentru
Dezvoltare Regionals Nord-Est;
Prezentare privind activitatea Agentiei pentru Dezvoltare Regionals Nord-Est;
Informare privind evolutia POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est;

• 28 Noiembrie 2020
Am participat la sedinta in cadrul eareia a fost semnat Acordul de asociere pentru
construirea unui nou spital de boli cardiovasculare pe raza comunei Miroslava.
Printre parteneri se numara si Ministerul Sanatatii, valoarea estimata a proiectului
ridicandu-se la 300 milioane euro. Potrivit sefului Consiliului Judetean Costel Alexe, 150 milioane
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euro ar urma sä fie asigurate din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar celelalte 150
milioane euro din credite contractate de autoritatile locale si/sau centrale.
•

05 Decembrie 2020

La invitatia managerului Dr. Radu Crisan-Dabija, impreun'a cu Presedintele Consiliului
Judetean Iasi, am facut o vizita de lucru la Spitalul Clinic de Pneumofziologie Iasi, spital de Faza
II COVID pentru a vedea statia de oxigen si am discutat despre necesitatile de investitii in
cadrul acestiu spital.
AZSIIIIIIall•WINWT

•

•••

_S 1C1,4

08 Decembrie 2020

Vizita de lucru innpreuna cu echipele de management ale spitalelor de Pneumoftiziologie
si Infectioase din Iasi unde am g6sit noi avarii dar am si avut noi solutii pentru remedierea
acestora.

Am acordat tot suportul nostru celor doua spitale pentru a asigura pacientilor tot ceea
ce acestia au nevoie.
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❖

Participare impreuna cu reprezentantii Directiei de Proiecte si Dezvoltare Durabila din
cadrul Consiliului Judetean Iasi la intalnirea Comitetului Comun de Mobitorizare (CCM)
pentru Programul Operational Comun Romania — Republica Moldova 2014 — 2020.

• 11 Decembrie 2020
Am avut onoarea de a reprezenta Consiliul Judetean Iasi la Ceremonia aniversara a
„Zilelor UMF 2020".
Am adresat conducerii universitatii si invitatilor, profesori, studenti, felicitarile mele
pentru aniversarea a 141 de ani de invatamant superior medical iesean si pentru nivelul ridicat
educational care s-a mentinut neintrerupt in toata aceasta perioada. Contextul epidemiologic
actual ne-a aratat Inca o data profesionalismul medicilor si a personalului medical, oameni
extraordinari care reprezinta rezultatul activitatii didactice.

Deoarece invatarea presupune inovare si implicare permanents, am fost deosebit de
incantat de realizarea Centrului de Simulare „Prof. dr. Cristian Dragomir", proiect ce va permite
studentilor si medicilor rezidenti exersarea abilitatilor si tehnicilor necesare pentru a deveni
profesionisti bine pregatiti; totodata, mi se pare de apreciat includerea a 19 specialitati in cadrul
Centrului de simulare.
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• 14 Decembrie 2020
Vizita de lucru la Spitalul de Copii " Sfanta Maria " Iasi pentru verificarea stadiului
lucrarilor de reabilitare. Deasemeni, a inceput receptia proiectului in valoare de 121.476.139 lei
cu TVA inclus.Ceea ce vor gasi micutii pacienti odata ce va fi finalizath modernizarea acestuia
le va aduce putina alinare in plus.
Acest obiectiv este efortul colectiv al multor generatii de oameni inimosi care-si pot
vedea acum visul cu ochii.

• 18 Decembrie 2020
Am participat la aniversarea infiintarii Fundatiei Academice Petre Andrei Iasi.
Datorita situatiei privind masurile impuse de Guvernul Romaniei in aceasta perioada,
deplasarile in teritoriu au fost putine, iar legatura cu autorifatile publice locale a fost asigurata
in permanents prin intermediul internetului si telefonic.
In calitate de Vicepresedinte, principiile ce au stat la baza activitatli mete au fost vor
ramane respectarea legi; promptitudinea, seriozitatea si transparenta decizionala.

Vicepresedi t
Ec. Marius Sorin D

13

