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Subsemnatul Chlr'lca Lucian Corneliu, ln calitate de consilier Judetean al Partidului National 
Liberal:.... Vaslui, prezint raportul de activitate aferent anului 2021 

Am fost prezent la toate sedinteleconsîliului judetean 
Am fost prezent I.a toate sedintelecomlsiei Juridice si de disdplina, administratie 
publica local� si coordonarea consiliilor locale . 
Am lnltiat lmpreuna cu colegii de la Partidul National Liberal mai multe amendamente 
ce. au fost prezentate uiterior iii sedlntele consiliului Jlidetean de catre liderul de grup 
M�am deplasat cel putin saptamanal in locaUtatile din judetul Vaslui pentru 
identificarea unor probleme de natura a fi solutionate prin intermediul consiliului 
Judetean si le-am prezentat colegftor pentru gasirea unor solutii optime . 
ln relatla de comunicare cu locuitorii Judetului Vaslui , am participat cictiv la intr,,inirile 
organizate ln comunltatile unde acestea s--au desfasurat, am purtat discutil cu locuitorii 
respectivelotcomunitatlreferitor la unele probleme semnalate , am mentlnut un 
dialog deschis st permanent cu toti cei care sl-au manifes,tat interesul pentru a adauga 
un plus de valoare unor protecte aflate ln curs de aprobare . De asemenea am raspuns 
oricarel soHcitarl venite din partea cetatenHor; am avut intalnirl cu acestla la fata 
locului unde a fost semnalata vreo problema , am venit cu propuneri sl indrumari ori de 
cate ori a fost nevoie ln spr1Jinul acestora ; dar si a comunltatli din care ft.1c parte 
Am avut permanent o comunicare activa cu primari , viceprimari sl consilieri localldin 

· judet!JI Vaslui , p�ntnrgaslrea unor solutii la buna desfasurare a activitatii in interesul
cetateanului,

. - · Am participat la cUscutiJ cu·oamenii de afaceri c:e sl-�u prezentat doleantele dar si 
· 

viziunea pentru dezvoltare-a armonJoasa a judetului Vaslui 
. lntreaga mea activitate s„a desfasurat conform prevederilor codului administrativ si ale 
regulamentului de organizare sl fiJnctionare a consiliului Judetean Vaslui 
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