Judetul Iasi
Consiliul Judetean Iasi

Domnule Presedinte al Consiliului Judetean,
Domnilor Consilieri Judeteni,
Dragi cetateni,

Raport de activitate al consilierului judetean, Petru-Oviuiu Pricope,
pentru perioada 1 ianuarie 2021 pana la 31 decembrie 2021
Conform OUG nr.57/03 iulie 2019-Partea I privind Codul administrativ, emis
de Guvemul Romaniei si publicat in Monitorul Oficial nr. 555/05 iulie2019,
orice ales local este obligat sa isi prezinte anual un raport de activitate.
In Sectiunea a 2-a din acuala OUG incepand cu articolele 220 pana la articolul
230 inclusiv, am cautat si am reusit, in primul an din acest mandat, sa ma pliez
si sa respect toate aceste articole si alineate considerate ca si obligatorii.
Astfel, activitatea de consilier judetean se bazeaza, de obicei, pe trei criterii
importante, astfel:
• Activitate in comisiile din care fac parte, Comisia pentru Admnistratie
Publica si Comisia pentru Cooperare Externa;
• Activitate in plenul consiliului judetean, unde am participat la toate
sedintele ordinare si sedintele extraordinare;
• Activitati de inalnire cu cetatenii, evidentiate prin sedintele publice care
au avut loc in mai multe comune din judetul Iasi si in cateva cartiere din
Municipiul Iasi. Totodata am avut intalniri cu cetkenii la cabinetul de
consilier judeten deschis la domiciliul personal, la care au participat
specialisti in diverse domenii de activitate pentru a-i indruma pe acestia
catre institutiile unde trebuie sa se prezinte sa-si rezolve acele probleme.
Inaintea fiecare sedinte, in termenul legal, am analizat fiecare material pus la
dispozitie pe site-ul Consiliului Judetean Iasi, pe e-mail sau pe grupul de
WhatsApp de catre secretariat si a celor implicati in pregatirea acestuia,
remarcand profesionalismul si legalitatea intocmirii materialelor.

intalnirile cu cetatenii judetului in cadrul unor §edinte publice, de partid
sau la cabinetul de consilier judetean al Partidului National Liberal au prilejuit
identificarea de probleme pe care a trebuit sa le prezint domnului Presedinte al
Consiliului Judetean si anumitor institutii spre rezolvare.
Am participat la toate activitatile consiliului judetean cand am fost solicitat
si apoi am impartasit electoratului pe pagina de socializare raspunzand la
interpelarile acestora. Mentionez ca am un grup pe o pagina de socializare unde
postez absolut toate proiectele consiliului judetean si apoi la final de luna o
sinteza a acestora. In decursul anului 2021 nu am participat la nici un curs de
formare profesionala. Alt aspect de luat in considerare este faptul ca nu am
participat la nici o activitate in strainatate, activitate care presupune cheltuire de
bani publici. Totodata conform art. 229, am depus la timp Declaratia de Interese
si Declaratia de Avere actualizand la timp toate modificarile.
Ca si concluzie cetatenii judetului Iasi au mari asteptari de la conducerea
judetului iar noi alesii judeteni vom sprijini tot ce tine de noi pentru a dezvolta
si a atrage cat mai multe proiecte cu finantare atat externa cat si interna.
Va multumesc pentru incredere si pentru interesul cu care ne urmariti.

25 ianuarie 2022

Pricodle Petu-Ovidiu

