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RAPORT DE ACTIVITATE 

Ianuarie 2021 -Decembrie 2021 

În conformitate cu OUG nr.57/03 iulie 2019 Partea I privind Codul administrativ, emis de 

Guvernul României şi publicat În Monitorul Oficial nr. 555/05 iulie 2019, orice ales local este obligat 

să îşi prezinte anual un raport de activitate. 

Mandatul de consilier judeţean, a fost validat de Tribunalul Vaslui prin încheierea pronunţată în 

dosarul nr.2403/89/2020 din 14.12.2020 iar prin H.C.J. nr. 236 din 21.12.2020 am fost ales membru al 

Comisiei pentru protecţie socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport. 

În secţiunea a 2-a din actuala OUG începând cu articolele 220 până Ia articolul 230 inclusiv, am căutat şi 

am reuşit, în primul an de mandat, să mă pliez şi să respect toate aceste articole şi aliniate considerate 

obligatorii. 

Astfel, activitatea de consilier judeţean se bazează, de obicei pe trei criterii importante, astfel: 

)i" Activitatea în comisia din care fac parte, Comisia pentru protecţie socială, protecţie copii, 

învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport; 

)i" Activitate în plenul consiliului judeţean, unde am participat la toate şedinţele ordinare ş1 

şedinţe extraordinare; 

)i" Activităţi de întâlnire cu cetăţenii, evidenţiate prin şedinţele publice care au avut loc în mai 

multe comune din judeţul Vaslui. Totodată am avut întâlniri cu cetăţenii la sediul partidului, la 

care au participat specialişti în diverse domeniide activitate pentru a-i îndruma pe aceştia către 

instituţiile unde trebuie să se prezinte să-şi rezolve acele probleme. 

Înaintea fiecărei şedinţe, în termenul legal, am analizat fiecare material pus la dispoziţie pe site-ul 

Consiliului Judeţean Vaslui, pe e-mail sau pe grupul de WhatsApp de către secretariat şi a celor implicaţi 

în pregătirea acestuia, remarcând profesionalismul şi legalitatea întocmirii materialelor. 

Întâlnirile cu cetăţenii judeţului Vaslui în cadrul unor şedinţe publice, de partid sau la sediul 

Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE au prilejuit identificarea de probleme pe care a 

trebuit să le prezint domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean şi anumitor instituţii spre rezolvare. 

Am participat Ia toate activităţile consiliului judeţean când am fost solicitat şi am participat la mai 

multe întâlniri cu cetăţenii judeţului, atât în preajma şedinţelor oficiale ale CJ Vaslui, cât şi în cadrul unor 
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evenimente şi manifestări importante, la nivel judeţean. În anul 2021 nu am participat la nici un curs de 

formare profesională. Alt aspect de luat în considerare este faptul că nu am participat la nici o activitate în 

străinătate, activitate care presupune cheltuire de bani publici. Totodată conform art.229, am depus la timp 

Declaraţia de Interese şi Declaraşia de A vere actualizând la timp toate modificările. 

Ca şi concluzie cetăţenii judeţului Vaslui au mari aşteptări de la conducerea judeţului iar noi aleşii 

judeţeni vom sprijini tot ce ţine de noi pentru a dezvolta şi a atrage cât mai multe proiecte cu finanţare atât 

externă cât şi internă. 

În final, doresc să mulţumesc conducerii Consiliului Judeţean Vaslui, consilierilor judeţeni, 

angajaţilor Consiliului Judeţean Vaslui, directorilor şi personalului de specialitate din cadrul instituţiilor 

subordonate Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi primarilor din judeţ pentru buna colaborare din anul 

2021. 

Vă mulţumesc pentru încredere şi pentru interesul cu care ne urmăriţi. 

Cu respect, 

Branişte Sorin 

Consilier Judeţean 

19 august 2022 
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