
CONSILIULJUD.ETEAN VASLUI 

Iacob Liviu - consilier judetean 

Partidului National Liberal 

RAPORT 

CONSIUUL JUDEŢEAN VASLUI· 
REGISTRATURA OEN!R.\tĂ 

alf!'RAAI: , ... I f'I Q 'l 'l

•.. '�{ 
, "'��D��

, . �--����--

DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 

În perioada 01 ianuarie 2021 31 decembrie 2021 mi am exercitat calitatea de ccmsilier 
jnde-ţe-an din partea Partidului National. participam.I la !,Cdilllele. cJij plen ale Consiliului 
Judetean Vaslui, cat şi la lucrarile Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie pul.,lică 
locală şi coordonarea consiliilor locale. 

În toată această perioada am fost preocupat de exercitarea drepturilor de consilier 
judetean, pe de o parte, dar si ele îndeplinirea indatotirHor si obligatiilor care imi revîn in 
aceasta calitate, potrivit legii: 

Am participat la adoptarea lUlui nu.mar ele peste 200 de hoffirâri pus� in dezbatere in 
şedinţele ordinare, extraordinare si de, îndată ale Consiliului Judetean şi în toate şedinţele 
aferente din cadrul comisiei Comisiei juridice şi de disciplină. administraţie publică locală 
şi coordonarea consiliilor locale; 
Mi�am exercitat dreptul <ie acces la infonnaţiîle de intere:s public asupra treburilor publice 
şi asupra problemelor de .interes local. prin studierea cu maxima atentie si seriozitate a 
proiectelor de hotărâre puse in dezbatere; prin ct>nsultarea specialiştilor în domeniul vizat 
de fiecare proiectsi a specialistilor inJegislaţie; 
Am cautat sa cortttibui Ia respectarea legii in toate demersurile administrative; 
Am fost preoc'Qpat de asigurarea transparentei decizionale si m-am străduit sa respect 
normele de etica in raport cu ceţaţenii; 
Am coropletet şi depus declaraţia de avere si declaraţia de interese conform legii; 
Am adus, cu fiecare ocazie, la cunoştinţă cetaţenilor faptele si actele administrative de 
interes judeţean; 
Am avut in mai multe rapduri întalniri cu -cctaţenîi, fie organi1.ate de suh$etnnatul - la 
sediul PNL Huşi, fie in teriwriu, luând cunoştinţă despre problemele lor, despre 
propunerile lor, reţinând sugestii şi intrebati pe care. le-am făcut cunoscute şi le-atn pus în 
dezbaterea plenului şedinţelor Consiliului judeţean; 
Am avut numeroase consultâri cu primari din diverse partide politice, dar in special cu cei 
din PNL, luand act de problemele cu care se confruntă, atât in ceea ce priveste asistenţa 
juridică, adtnipisttaţie publică, soţia1a, drumurile, activitatea economica, cat si cele care 
se refera la dificultatile d� ordin bugetar, incercând să-i sprijin la nivelul Consiliului 
judeţean eu aniendam�te la diverse proiecte de hotărâri care au vizat alocări ale unor 
fonduri aflate la dispoziţia Consiliului judetean; 

M-am pregătit pentru fiecare şedinţă, studiind riiatetia1e1e si consultâdu-mă tu opinia
publica, cu primarii si, in mod deosebit, cu colegii consilieri judeteni din cadrul .PNL, 
apreciind si avîzând favorabil proiecte bine fundamentate si argumentate, proiecte de 



importanţă deosebita pentru dezvoltarea judeţului Vaslui, precum si proiecte care au vizat 
buna activitate si investiţiile din cadrul institutiilor subordonate Consiliului judeţean. 

Am avut o atitudine critică asupra unor proiecte de hotărâre şi am solicitat, de cate mi a 
fost cazul, explicatii de la COllducerea Consiliului Judeţean, cât şi de la aparatul telmico
economic, care ne lărrturească pe deplin asupra votului în diverse chestiuni. 

Am formulat b:npreună cu colegij din PNL, amendamente la mai multe proiecte de 
hotărâri, iniţiate de Preşedintele Consiliului Judeţean, atunci când am considerat că acestea 
pot fi îmbunătăţite. 

Am luat poziţie în cadrul şedinţelor de comişie sau în plen, atunci c.ând am cosiderat că 
propunerile făcute de Preşedinte

:, 
nu au fost suficient de transparente, au favol'izat doar unele 

comtme în alocările bugetare sau reglementările din Leg0a 215 şi Regulamentul deorganizal'e 
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vaslui au fost incli!cate 

Vaslui,. 22.08.�022 


