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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 

Odata cu investitia in functia de consilier judetean, din partea Partidului Social 

Democrat, am fost ale� sa fac paite din „Comisia pentru protecţia socială. protecţie copii. 

învăţământ. sănătate şi familie. cultură. culte şi sport". comisie compusa din noua membri. 

Activitatea reflectata in prezentul raport a tinut cont de prevederile unor acte nom1ative ce 

rcgkmenteaz.a prestatia alesilor locali: Legea administratiei publice locale nr.215/2001 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Legea n r.393/2004-Statutul alesilor 

locali; Regulamentul de organizare: :;i ti.mctionare a Consiliului Judetean Vaslui. 

•!• SIWINTE ALE CONSILllJLUI ,IUDETEAN: 

Am participat la 18 sediute ale Consiliului Judetean Vaslui: 12 ordinare. 2 

extraordinare si 4 ,.de indata". unde au fost initiate 259 de proiecte de hotarari import�!e 

pentm judetul nostrn. Am participat la to3tc M::dintele dt" comisie, unde au fr�:-,, dezbatute cn 

ml'!r<" �!e:�tic iuuce proiectele de ht)tarare si au primit aviz favorabil de legalitate din partea 

,,Comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii. învăţământ, sănătate şi familie, cultură, 

culte şi sport". comisie din care fac parte. 

•!• VJZITE SJ DISCUTII LA UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE: 

M-am deplasat la unnatoarele unitati administrativ teritoriale: TANA. ALEXANDRU

VLAHUTA, POGANA, PliIESTI. EPURENJ. FALCIU, GHERGHESTf, BACANI, 

SULETEA, PADURENI. FRlJNTISENI. VINDEREI, GRIVITA, !VESTI, POGONESTI. 

POCHIDJA, IBANESTI, MURGENI. BARLAD 

In unna deplasarilor pc care le-am t!fectuat in judet. avand ca scop intalnirile cu 

primarii. consilierii locali si cetatenii, am avut posibilitatea sa vad cu ce probleme se 

confrunta si ce eforturi depun pentru implementarea proiectelor necesare comunitatilor din 

care fac parte. 

Chiar daca apartin gmpului de consilieri PSD, am vizitat. deasemenea, si comune 

-lmage (7).jpg----------------------------

8/23/2022, _ 8:13 AM 



RAPORT ACTIVITATE 2021 

".2 nfil. 

conduse de reprezentanti de la diforite partide politice. In urma discntiilor pm1ate, nu :ltn tinut 

cont ca sunt de la alte partide politice si am încercat sa fac cunoscute probkmele cu care se 

confrunta, comunie-andu-le catre conducerea judetului. 

•!• AUDIENTE: 

Activitatea de zi cu zi. pe care o desfasor, imi permite sa am intalniri zilnice cu 

cetateni din diferite localitati si ma onoreaza sa port <liscutii cu acestia. Prin intermediul 

acestor intalniri, le fac cunoscute toate proiectele pe care le derulam si le ascult problemele cu 

care se confrunta. ln functie de solicitarile acestora, încerc pe cat posibil sa-i indrnm catre 

compartimentele specializate. in ve-derea rezolvarii problemelor prezentate. 

Prin activitatea desfasuta de mine, in anul 2021. in calitate de consilier judetean. pot 

spw1e ca mi-am îndeplinit atributiile pe care le am si sper ca în viitor sa realizam cat mai 

multe obiective propuse. 

•!• ALTE ASPECTE SEMNIFICATIVE: 

Am dat curs la toate sedintele si am participat la toate proiectele de hotarari initiatc. 

Am participat la divf>rsr activitati organizate de institutii �,� Consiliului Jude1ean sau 

alte autoritati publice. 

Consilier Judetean 

VJOREL-CORNEL IORDACHE 

Attachments:----------------------------------


