
RAPORT DE ACTIVITATE 

2021 

Subsemnatul Cain Dan Liviu, in calitate de consilier judetean investit in data 

de 27.09.2020 din partea Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor, in baza 
articolului 225 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind codul administrativ, 

prezint mai jos activitatea de consilier judetean desfasurata in cadrul Consiliului 

Judetean Vasiuî, ir1eepand cu data investirii. 

ln baza prevederilor hotararii Consiliului Judetean Vaslui cu privire la 

organizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Vaslui, am fost 

desemnat presedinte al Comisiei Juridice si de Disciplina, Administratie publica 

locala si coordonarea consiliilor locale. ln sfera de competenta a comisiei intra 

domenii de activitate diverse, incepand de la relatia cu autoritatile si institutiile 

publice, exercitarea mandatelor alesilor locali, organizarea si functionarea 

consiliului judetean si a aparatului de specialitate al acestuia, probleme legate de 

ordinea publica, evidenta persoanelor, situatii de urgenta, organizarea si 

functionarea institutiilor, serviciilor si societatilor de interes judetean, etc. 

ln calitate de presedinte al Comisiei Juridice si de Disciplina, Administratie 

publica locala si coordonarea consiliilor locale, am convocat sedintele comisiei, in 

cadrul carora am dezbatut si analizat proiectele de hotarare comunicate de catre 

secretariatul Consiliului Judetean Vaslui, in vederea emiterii avizului de legalitate. 

Am participat la toate sedintele comisiei de specialitate ale Consiliului 

Judetean Vaslui, in cadrul acestora avizand un nu mar de 223 proiecte de hotarare. 

Am participat la toate sedintele Consiliului Judetean Vaslui, desfasurate cu 

prezenta fizica sau prin mijloace electronice, in cadrul acestora sustinand 

amendamentele si initiatîvele grupului politic din care fac parte, dar si pe ale 

colegilor consilieri din celelalte formatiuni politice, cu respectarea legalitatii 

acestora. 
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ln calitate de membru al Autoritatii Teritoariale de Ordine Publica am fost

prezent la toate sedintele organizate in cursul anului 2021, in cadrul carora am

dezbatut problemele semnalate de cetateni.

Am sustinut proiectele ce vizau investitii în infrastructura, informand cu 

privire la deficientele semnalate de cetateni, precum si investitiile solicitate de 

catre acestia pe segmente de drum aflate intr o stare avansata de degradare. 

Am mentinut un raport direct si permanent cu cetatenii judetului Vaslui, 

deplasandu ma cu regularitate in unitatea administrativ -teritoariala Murgeni, 

discutand si dezbatand cu acestia problemele. 
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