
RAPORT DE ACTIVITATE 

ianuarie - decembrie 2021 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Vaslui fac parte 

din Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia 

mediului inconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat 

de interes judeţean. 

Ca preşedinte al acestei comisii, am convocat şedinţele comisiei, iar alături 

de membrii comisiei am analizat şi dezbătut proiectele de hotărâri comunicate 

de către secretariatul Consiliul Judeţean Vaslui, în vederea emiterii avizului de 

adoptare. 

De asemenea, în comisie am analizat şi alte materiale aflate pe ordinea de 

zi a şedinţei (procese verbale, informări, rapoarte etc). 

Activitatea privind participarea la şedinţele comisiilor de specialitate 

ale consiliului judeţean: am participat la toate şedinţele comisiei de 

specialitate, avizând un număr de proiecte 223 de proiecte de hotărâri. 

Activitatea privind participarea la şedinţele Consiliului Judeţean 

Vaslui: am participat la toate şedinţele (desfăşurate cu prezenţă fizică dar şi 

în prin mijloace electronice (online de videoconferinţă) luând parte la 

dezbateri. 

în şedinţele Consiliului Judeţean Vaslui, alături de colegul meu, consilier 

judeţean al Partidului PRO Remania am solicitat analiza oportunităţii diverselor 

investitii· informări referitoare la activitatea institutiilor subordonate Consiliului 
' I ' 

Judeţean Vaslui; scurte intervenţii legate de domeniul comisiei de specialitate din 

care fac parte. 

Audienţe acordate cetăţenilor: scurte dialoguri cu cetăţenii în cadrul activităţii 

în teritoriu şi în cadrul participărilor la evenimentele organizate în localităţi. 
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Totodată, alaturi de colegii mei, consilieri judeţeni, am luat parte, pe 

parcursul întregului an 2021, la activităţile Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică, participând la toate sedinţele, comisiile şi la toate deplasarile planificate 

la unitaţile administrativ teritoriale din judeţ. 

În dezbaterile din plenul şedinţelor am analizat puncte de vedere diferite, iar 

deciziile pe care le-am luat, le-am apreciat mereu ca fiind legale şi obiective. 

În activitatea mea în cadrul şedinţelor comisiei de specialitate şi în cadrul 

şedinţelor Consiliului Judeţean Vaslui am respect regimul conflictului de 

interese, conform prevederilor legale. 

De asemenea, am depus la termen, declaraţiile de avere şi de interese, 

precum şi raportul de activitate. 

Pe parcursul mandatului meu de consilier judeţean voi respecta şi voi 

aplica normele juridice şi principiile de drept, în vederea luării celor mai bune decizii 

pentru a contribui, alături de colegii mei, la o administraţie publică locală de 

calitate. 

18.08.2022 

Consilier judeţean, 
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