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In conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliulu

Judetean lasi, si a OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificšrite si
completšrile ulterioare prezint urmštorul raport de activitate pentru anii 20192020 care va fi fšcut public prin grija doamnei secretar a Consiliului Judetean lasi
Raportut de activitate cuprinde:
1. Activitatea in cadrul sedintelor ordinare si extraordinare ale Consitiutui
Judetean lasi
2. Activitatea in cadrul sedintelor de comisii de specialitate
3. Activitatea in cadrul consitiutui tehnico-economic al Consiliului Judetean la
1. Activitatea in Consitiut Judetean lasi

In exercitarea mandatutui de consitier judetean, am participat la un numšr
de 10 sedinte ordinare si extraordinare in perioada ianuarie 2019 decembrie 2019

si 3 sedinte ordinare si extraordinarein perioada ianuarie

2020 - iunie 2020, sedinte pentru care m-am documentat serios, citind toate
materialete si proiectele din spatele hotaršritor de consiliu si ceršnd
clarificšri in anumite cazuri de la directiile responsabile din cadrut
Consiliului Judetean.
Am sustinut toate proiectele care vin in favoarea cetštenitor, proiectele ce
vizat reparatia de drumuri, reabilitarea si dotarea spitalelor aftatein
subordinea Consiliului judetean, acordarea cofinantšritor pentru proiectele
depuse de cštre deconcentratele din subordinea Consiliului judetean lasi

(DGASPC, Apa Vital etc.), proiectele pentru tineret si sport, culturš,
indeplinindu-mi cu bun5 credint5 mandatul incredintat de alegštori.

2. Activitatea in cadrul sedintelor de comisii de specialitate
Fac parte din Comisia de studii, prognoze economico - sociale, industrie, buget ,
finante, Comisia pentru Dezvoltare si Relatii Externe si am participat la toate
sedintele de lucru ale comisiilor de specialitate. Pentru fiecare sedint5 am analizat
cu atentie cuprinsul proiectelor de hotšr5ri si mi-am exprimat liber votul, venind ctM
propuneri de modificare acolo unde era cazul. in cadrul sedintelor au fost invitati,
de ficcare datš, personalul de specialitate abilitat pentru sustinerea proiectelor
propuse pe ordinea de zi.

3. Activitatea in cadrul consiliului tehnico-economic al Consiliului Judetean la
Fac parte din Consiliul Tehnico-Economic al Consiliului Judetean lasi si in
anul 2019 am participat 7 sedinte, contribuind prin vot favorabil si sugestii la
acordarea avizelor pentru cresterea accesibiitštii trasfrontaliere, pentru
dezvoltarea zonei de preimbarcare terminal T3 din cadrul RA Aeroportul
pentru construirea caselor de tip familial din cadrul DGASPC lasi, pentru revizuirea
axei rutiere strategice 1 lasi - Suceava, pentru amenajarea spatiilor destinate
amplas5rii aparaturii medicale din cadrul Spitalului judetean de urgentš "Dr. N.
Oblu", pentru reabilitarea si modernizarea imobilelor cu nr cadastral 161496 si
161497 in care isi desfšsoarš activitatea Filarmoica Moldova Iasi si pentru
realizarea SF ului pentru sistemul de protectie perimetral5 la RA Aeroportul lasi,
avind un total de 21 avize favorabile.
In anul 2020 am participat la trei sedinte ale Consiliului Tehnico-Economic cu
un total de 8 avize favorabile pentru construirea centrului de neuroexcelentš la
Spitalul judetean de urgentš

Prof. N. Oblu", pentru construirea iluminatului

public in parcarea destinatš pasagerilor, a realizšrii SF ului pentru construirea unu
garaj de echipamente si a platformei la RA. Aeroportul lasi, a realizšrii SF-ului
pentru construirea unui teren de sport acoperit la Ruginoasa si pentru revizuirea
proiectelor de reabilitare si dotare a caselor de tip farnilial (Valea Lupului), a

centrului rezidential "Sf. Stelian" cu modificarein centru de zi (Pascani) si
schimbarea destinatie din sala de sport centru de zi in cadrut proiectului
"inchiderea Centrului rezidential Bucium lasi", componenta 2 din cadrul DGASPC
lasi
in teritoriu mi-am desfšsurat activitatea prin buna comunicare cu unitštite
administrativ teritoriale, identificšnd problemete a cšror rezolvare se regšsestein
competenta Consitiului Judetean lasi pentru ca mai apoi, alšturi de grupul PNL
sutin initiativelc si proiectele propuse spre rezolvarea acestora. Am respectat
legistatia in vigoare si respectat interesele fiecšrei categorii sociale.
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