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RAPORT DE ACTIVITATE 
ANUL 2021 

Subsemnatul, Ardeleanu Mihai, învestit în funcţia de consilier judeţean, în 

data de 27 septembrie 2020, din partea Partidului Naţional Liberal, în 

conformitate cu prevederile art. 25, alin. 2, din Ordonanta de Urgenţă a 

Guvernului privind Codul Administrativ, precum şi în conformitate cu 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Vaslui, 

prezint următorul raport de activitate: 

)"' Fac parte din Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi 

coordonarea comisiilor locale, denumită comisia nr.1. De asemenea, urmare a 

Hotărârii nr.198 din 09.11.2020, am fost desemnat ca reprezentant al 

Consiliului Judeţean Vaslui în consiliul de administraţle al Teatrului ,,Victor Ion 

Popa" din Bârlad. 

)- în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2021
1 

în 

calitate de consilier judeţean, mentionez că am participat la toate şedinţele 

ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean, respec.tând Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Vaslui. 

> Am partjcipat la toate lucrările Comisiei juridice şi de discipUnă, administratie

publică locală şi coordonarea consiliilor locale.

> Am alocat întotdeauna timpul necesar pentru a mă documenta, studia şi

analiza proiectele de hotărare supuse dezbaterii, solicitând atunci cand am

considerat detalii sau informaţi suplimentare din partea personalului de





transparenţa şi imparţialitatea repartizării resurselor financiare proprii pe 

care Consiliul Judeţean Vaslui le stabileşte, le administrează şi le utilizează, 

conf
o

rm atribuţiilor ce îi revin, în condiţiile legii. 

> De asemenea, un aspect important a activităţii mele de consilier judeţean

l-a constituit întâlnirile cu cetăţenii din judeţ, atât prin audienţele acordate,

alături de colegii ,din PNL, cât şi prin prezenţa în teritoriu, prin contactele 

directe cu aceştia, în diversele localităţi ale Judeţului. 
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