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VICEPRESEDINTE

Romeo OLTEANU

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anii 2019-2020

In conformitate cu prevederile art. 225 alin. (2) din Ordonanta de Urgent' 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 urmatorul Raport de activitate pentru perioada ianuarie
2019 — iunie 2020.
Activitatea mea de consilier judetean s-a deslasurat ca urmare a prevederilor
HO 156 din 24 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor judeteni in 0 Iasi.
Prin HO 163/2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate
din cadrul 0 Iasi pentru mandatul 2016-2020 am fost ales presedinte al Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget, finante si membru al Comisiei
juridice, de ordine public', drepturile omului si libertati cetatenesti. Ulterior, prin HCJ 92
din 7 martie 2017 am fost ales in functia de demnitate public' de vicepresedinte al
Consiliului Judetean, nemaifiind, de drept, membru in comisiile mentionate.
In conformitate cu prevederile art. 191 alin. (7), coroborat cu art. 157 alin. (1) din
Codul administrativ presedintele consiliului judetean isi poate delega, prin dispozitie,
atributiile ce ii sunt conferite de lege si de alte acte normative vicepresedintilor. Prin
Dispozitia nr. 289/2017 a presedintelui Consiliului Judetean, mi-au fost repartizate spre
coordonare direct' urm'atoarele structuri aflate in componenta sau sub autoritatea 0
Iasi:
• Directia Economic6;
➢ Directia Tehnica si Investitii;
➢ Arhitect Sef
➢ Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie „Cuza Vocla";
•

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva";

•

Directia Judetean' de Evident' a Persoanelor Iasi;

s-)= Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate
'J> Unitatea Medico-Social' Raducaneni;
•

Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu" Iasi;
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Parcul Agroindustrial Transagropolis.
Numkul total al personalului aferent compartimentelor din cadrul Consiliului
Judetean nnentionate mai sus este de 105, dintre care 11 sunt posturi de conducere.
Aceasta cifra reprezinta aproximativ jumaate din totalul angajatilor 0.
De asemenea, prin Dispozitia nr. 290/2017, mi-au fost delegate atributiile cu
privire la angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din bugetul general al
judetului Iasi si am fost imputernicit sä semnez pentru si in numele presedintelui
Consiliului Judetean Iasi documentele privind operatiunile specifice.
Prin HO nr. 509/2017 am fost desemnat membru al Consiliului TehnicoEconomic din cadrul Consiliului Judetean Iasi si presedinte de rezerva al acestui
organism. Consiliul Tehnico-Economic analizeaza, avizeaza si prezinta concluzii si
recomandki referitoare la documentatiile tehnico-economice aferente investitiilor publice
aflate in cornpetenta de aprobare a 0.
Pe parcursul anului 2019, CTE a discutat 24 de documentatii, alte 9 find supuse
analizei de la inceputul acestui an. Printre documentatiile avizate favorabil de care CTE
s-au numarat cele privind:
Modernizarea DJ 249A Manzatesti — Ungheni in colaborare cu raionul
Sangerei din Republica Moldova;
-

Construirea si dotarea de case de tip familial in cadrul proiectului de
inchidere a Centrelor rezidentiale Bucium, C.A. Rosetti si „Sf. Stelian"
Pascani si transformarea acestuia din urma in centru de zi;

-

Reabilitarea Axel Rutiere Strategice Iasi — Suceava;

-

DALI — Reabilitarea si modernizarea imobilelor in care isi desfasoara
activitatea Filarmonica „Moldova", proiect cu o valoare estinnata de 56.8
milioane de lei. 0 prim6 sums de 950.000 lei a fost alocata in 2020
pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice si verificarea
tehnic de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie;
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Construirea Centrului de Neuroexcelenta, investitie estimata la 60,8
milioane de lei;
-

Amenajarea terenului de sport acoperit din comuna Ruginoasa.
Cheltuielile necesitate de realizarea acestui obiectiv se vor ridica la 1,48
milioane de lei.

In contextul celor precizate mai sus si av8nd in vedere faptul c8 am coordonat
direct activitatea acestor structuri, consider necesar8 o scurta prezentare a atributiilor
acestora, cu precadere a celor din aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi si a
activitatii desf8surate in perioada ianuarie 2019 — iunie 2020.
Directia economics prin Serviciul Buget, Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si
Recuperari Creante, Serviciul Financiar Contabil, Compartimentul Gestionarea
Patrimoniului si Serviciul Administrativ reprezinta unul dintre cele mai importante
cornponente ale structurii 0, cu rol esential in:
-

fundamentarea, dimensionarea si elaborarea bugetului general al 0

-

gestionarea activitatilor ce privesc bugetul local al 0 si bugetele din
venituri proprii ale institutiilor de sub autoritatea CJ

-

gestionarea activitatilor ce privesc bugetele din fonduri externe
nerambursabile la fondurile structurale si de coeziune si la mecanismul
financiar al SEE si evidenta finantarilor rambursabile

-

gestionarea activitatilor ce privesc executia bugetara si contabile

-

gestionarea activitatilor ce privesc centrele de zi

-

intocmirea raportarilor lunare care DGFP Iasi, gestionarea
corespondentei si arhivarii documentelor

-

gestionarea activitatilor ce privesc sectiunea de dezvoltare a bugetului
CJ
repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

-

gestsionarea si monitorizarea ajutoarelor de stat

-

realizarea veniturilor proprii ale bugetului CJ
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-

gestionarea fondurilor speciale

-

reducerea pierderilor si diminuarea arieratelor

-

punerea in aplicare a hotararilor CJ si a dispozitiilor presedintelui CJ

-

evidenta tehnico-operative a bunurilor imobile din patrimoniul public si
privat al judetului

-

gospodarirea bunurilor materiale din dotarea 0 etc.

Directia tehnica si investitii prin Serviciul tehnic, investitii si monitorizarea
lucrarilor publice, Compartimentul protectia muncii, PSI si monitorizarea serviciilor
comunitare de utilitate publics, Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport
Public si Compartimentul Informatics:
-

initiaza, promoveaz6, conduce, monitorizeaz6 si evalueaza proiectele —
obiectivele investitiilor publice din domeniul tehnico-edilitar

-

gestioneaza strategiile de dezvoltare ale judetului si le coreleaz6 cu
planurile regionale si nationale de dezvoltare
asigura certificarea in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii
documentelor care stau la baza lucrkilor de constructii pentru toate
obiectivele finantate prin 0
indeplineste atributii in domeniul securiffitii si sanatatii in munca, in
domeniul situatiilor de urgenta si in domeniul serviciilor comunitare de
utilitati publice

-

organizeaza si coordoneala activitatea serviciului de transport public
judetean astfel incat sa se asigure cä acesta se desfasoara in conditiile
respectarii tuturor prevederilor legale din domeniu
asigur6 permanenta legatura a institutiei cu Sistemul Electronic National

-

asigura administrarea retelei Intranet a 0 si a tehnicii de calcul din
dotarea institutiei etc.
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Arhitect Sef prin Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului, Serviciul Avizare,
autorizare si disciplina in constructii, Compartimentul cadastru, managementul riscurilor
si banca de date urbane
analizeaza situatia Planurilor urbanistice generale elaborate, avizate si
aprobate in unitatile administrativ-teritoriale din judet
-

analizeazsa si raspunde solicitarilor privind activitatea de avizare,
autorizare si disciplina in constructii
intocmeste si transmite lunar situatia emiterii autoriatiilor de
construire/desfiintare si a suprafetelor construite desfasurate aferente
acestora

-

promoveaza spre aprobare not areale pentru a fi declarate arii naturale
protejate etc.

Pe parcursul anului 2019, prin Arhitectul-Sef au fost emise 186 de autorizatii de
construire/desfiintare, 392 de certificate de urbanism si 49 de avize. La acestea se adaug6
67 de autorizatii de construire/desfiintare, 135 de certificate de urbanism si 32 de avize
emise de la inceputul acestui an.
Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie „Cuza Voda". Pe parcursul
perioadei 2019-2020, au fost dispuse si luate m5suri in vederea eficientizarii activitatii
celei mai importante nnaternitati din Regiunea Nord-Est. Printre acestea se numara:
-

achizitionarea unei statii proprii de oxigen in vederea eliminarii
dependentei fats de un operator privat, valoarea achizitiei ridicandu-se
la 270.000 euro;

-

achizitionarea unui mamograf digital de inalfa performanta in valoare de
370.300 euro;

-

cresterea numarului de rezidenti in cadrul spitalului, de la 88 la 102 la
inceputul anului 2019 si cu Inca 30 de posturi in acest an;
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-

suplimentarea statului de functii cu 5 posturi de asistenti medicali pentru
sectia Neonatologie II, unde functioneaza Centrul Regional de Terapie
Intensiv6 Neonatala.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva". Printre nnasurile luate la
acest spital pe parcursul intervalului considerat se numara:
-

infiintarea unui cabinet ORL in cadrul spitalului;
suplimentarea in 2019 a numarului de posturi din organigrama cu
personalul necesar noului cabinet, ca si cu un post de medic radiologie
si imagistica medicala si unul de registrator medical pentru UTS — total
24 de posturi. 0 nou'a suplimentare a fost facuta in acest an, cu doua
posturi, in vederea infiintarii si a unui cabinet de gastroenterologie;

-

suplimentarea numarului de rezidenti de la 62 la 84 in 2019 si cu Inca
36 la inceputul acestui an. Astfel, numarul rezidentilor Spitalului de Boli
Infectioase s-a dublat in decurs de un an, cu efecte pozitive asupra
capacitatii sale de raspuns in conditiile actualei pandemii;

-

demararea lucrarilor de reabilitare a pavilionului administrativ, investitie
finantata in cadrul Programului National de Dezvoltare Locals II,
valoarea totara a proiectului ridicandu-se la 2,1 milioane de lei;

-

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai viitorului pavilion destinat
tratarii persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA. Investitia se
va ridica la 65,93 milioane de lei. Necesitatea noului pavilion este
evidenta, dace luarn in considerare numarul de 1.537 pacienti ai
Centrului Regional HIV-SIDA Iasi. 0 sums de 439.000 lei a fost alocata
pentru actualizarea studiului de fezabilitate si a docunnentatiilor suport.
0 alocare suplimentara de 165.500 lei in completarea veniturilor proprii
ale spitalului a fost destinata lucrarilor de amenajare a terenului,
cheltuielilor de proiectare si cheltuielilor pentru investitia de baza;
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-

achizitionarea unui aparat FibroScan non-invaziv de ultinna generatie,
destinat deternninarii gradului de afectare a tesutului hepatic, investitia
ridicandu-se la 120.000 de euro;

-

achizitionarea a doi roboti de dezinfectie in valoare estinnata de 144.000
lei si a unui dispozitiv de detectare vene cu o valoare estinnata de 44.000
lei.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate. Dincolo de
asistenta tehnica si de sprijinul acordat In vederea preluarii in gestiune si operare a
statiilor de la Sipote si Raducaneni, sustinerea de Care Consiliul Judetean a activitatii
ADIS s-a concretizat si prin alocarea a 3,8 milioane lei pentru finalizarea proiectului si
pentru revizia echipamentelor si instalatiilor tehnologice, ca si pentru Inlocuirea
echipamentelor deteriorate de la Statia de Sortare si Tratare Mecano-Biologics Tutora.
Unitatea Medico-Socials Raducaneni. Asistenta medico-socials din mediul
rural a reprezentat un element important in cadrul politicii sanitare a Consiliului Judetean.
Pentru imbunatatirea acesteia, a fost luata decizia cresterii capacitatii UMS Raducaneni
de la 55 la 110 locuri prin construirea unui nou corp de cladire cu o suprafata totals de
800 mp. Proiectul are o valoare estimata de 4,61 milioane de lei, o prima alocare de
102.000 lei urmand sä acopere costurile elaborarii temei de proiectare si a studiului de
fezabilitate. Suma necesara investitiei propriu-zise va face obiectului unui proiect cu
finantare nerambursabila. 0 alts sums de 300.000 lei a fost alocata UMS Raducaneni in
vederea edificarii unei capele proprii, necesare asistentei religioase a persoanelor
internate, aceasta aflandu-se actualmente in constructie.
Actualmente, coordonarea activitatii Unitatii Medico-Sociale Raducaneni se afla
printre atributiile vicepresedintelui Consiliului Judetean Victor Chirila.
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In calitate de consilier judetean, am participat in perioada considerate la 27 de
sedinte in plen, dintre care 15 sedinte pe parcursul anului 2019. Dintre acestea, 18
sedinte au avut caracter ordinar, trei au fost sedinte extraordinare, iar 6 au fost sedinte
de indata. In lipsa presedintelui Consiliului Judetean, domnul Maricel Popa, doua sedinte
in plen au fost conduse de care mine. In alte 10 situatii, sedintele au fost conduse de
mine pe durata absentei temporare a presedintelui CJ. Pe parcursul acestor sedinte au
fost discutate 668 de proiecte de hotarare, dintre care 649 in cadrul sedintelor in plen
ordinare, 9 in cadrul celor extraordinare si 10 in cadrul sedintelor de indata.
Problematica abordata in cadrul acestor sedinte a fost ample, interventiile mele
atat in calitate de consilier, cat si de presedinte de sedinte vizand cu precadere:
functionarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate
Iasi si bugetul acesteia;
activitatea de deszapezire a drumurilor judetene si cheltuielile
ocazionate de aceasta;
repartizarea care unitatile administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din TVA;
lucrarile de reabilitare a drumurilor judetene si stadiul implementani
Masterplanului 2016-2020;
derularea programului guvernamental lapte-corn;
aspecte si explicatii legate de activitatea Consiliului Judetean,
regulamentul de functionare a institutiei si procedura bugetara din
cadrul acesteia.

Vicepresedintele Consiliului Judetean,
Romeo OLTEANU
(
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