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RAPORT DE ACTIVITATE 

( PENTR.U PERIOADA : OCTOMBRIE 2020 - DECEMBRIE 2021) 

Subsemnatul, Caciula Madalin - Clmuliu, detin functia de consilier judetean 
din partea Pa11iduluî Social Democrat, câştigată la Alegerile Locale din data de 
27.09.2020, mandatul de consilier fiind validat in cadrul şedinţei de constituire a 
Consiliului Judeţean Vaslui din 22.10.2020. 

In temeiul articolului 225. alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, aduc la cunoştinţă activitatea de consilier judeţean desfasurata în 
cadrul Consiliului Judeţean Vaslui în perioada 22.10.2020 - 31.12,2021. 

In baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.168/2020 am fost desemnat 
pentru a face parte din Comisia de dezvoltare urbanistica si amenajarea teritoriului, 
protectia mediului inconjurator si turism, administrarea domeniului public si privat de 
interes judetean. 

În calitate de membru al acestei comisii am participat la toate întrunirile 
premergatoare şedinţelor ordinare sau extraordinare, unde au fost dezbatute, analizate şi 
avizate toate proiectele de hotărâre ale Consiliului Judeţean. 

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui, am fost desemnat in calitate de 
reprezentant a] Consiliului Judeţean Vaslui în consiliul de administraţie al S.P.S. 
'"Sfanta Ecaterina" Husi. 

De asemenea, precizez faptul ca am paiiicipat la toa.te şedinţele Consiliului, atât 
cele organizate la sediul institutiei cat şi cele convocate prin mijloace electronice, in 
cadrul carora am sustinut amendamentele si initiativele administrative ale grupului 
politic din care fac parte, am votat toate proiectele care sunt în interesul comunitatilor 
din judetul Vaslui si care corespund cu normele legislavive aflate in vigoare. 

Ain raspuns afirmativ invitatiilor la evenimentele organizate atat de catre 
Consiliul Judetean Vaslui, cat si la cele organizate de catre institutiile din subordinea 
C.J.



• 

Am mentinut un contact permanent cu o parte dintre reprezentantii UAT-urilor 

din judetul Vaslui, pentru a intra in contact cu problemele identificate la nivelul fiecareî 

comuna. 

In privinta relatiei directe si permanente cu cetatenii judetului Vaslui, mentionez 

faptul ca desfasor lunar activitati de audienta la sediul Organizatiei Municipale PSD 

Husi si ma deplasez in comunele limitrofe municipiului Husi, mentinand permanent 

interactiunea cu reprezentantii acestor unitati administrative -teritoriale. 

In intervalul de timp aferent prezentului raport, am depus la termen si in 

conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare atat dedaratiile de avere, cat si 

declaratiile de interese. 

Totodata, am participat la majoritatea manîfestarilor cultural - artistice la care 

Consilîul Judetean Vaslui a fost organizator sau partener. 

Data, 

23.08.2012 

Consilier J udetean, 

Caciula Madalin - Claudiu 


