
T DE ACTIVITATE 

ianuarie- decembrie 2021 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 168 din 27 

octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judetean Vaslui fac parte din Comisia pentru strategii, prognoze, programe

de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană. 

Ca secretar al acestei comisii, am ţinut evidenta participării la şedinţe a 

membrilor comisiei, am informat pe preşedinte asupra cvorumului necesar 

pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării, am asigurat 

redactarea avizelor şi a proceselor-verbale ale şedinţelor. Alături de membrii 

comisiei am analizat şi dezbătut proiectele de hotărâri comunicate de către 

secretarul general al Consiliul Judeţean Vaslui, în vederea emiterii avizelor de 

adoptare. 

Activitatea privind participarea la şedinţele Consiliului Judeţean 

Vaslui: am participat la toate cele 18 şedinţele (desfăşurate cu prezenţă 

fizică dar şi în prin mijloace electronice (videoconferinţă) luând parte la 

dezbateri. 

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

judeţean al Partidului PRO Romania am solicitat analiza oportunităţii diverselor 

investiţii; informări referitoare la activitatea instituţiilor subordonate Consiliului 

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

care fac parte. 

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. 
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.. Împreună cu ceilalţi consilieri ai grupului din care fac parte am participat la 

întâlniri cu primarii, consilierii locali şi cetăţenii diverselor localităţi din judeţ cu 

scopul de a afla direct nevoile cu care aceştia se confruntă. Problemele 

identificate le-am preluat şi susţinut la nivel judeţean. 

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. 

22.08.2022 

Consilier judeţean, 

HUZUM Gicu 
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