
RAPORT DE ACTIVITATE 

Subsemnatul, Dan-Mihai Marian, în calitate de consilier judeţean ales pe 

listele Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, în urma alegerilor 

locale organizate în data de 27 septembrie 2020, prezint următorul raport de 

activitate aferent perioadei ianuarie - decembrie 2021. 

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 168 din 27.10.2020 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Vaslui am fost 

desemnat să fac parte din Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 

teritoriului, protecţia mediului Înconjurător şi turism, administrarea 

domeniului public şi privat de interes judeţean. 

- Activitatea privind participarea Ia şedinţele comisiei de specialitate

Ca membru al acestei comisii, am participat la toate şedinţele la care am fost

convocat şi am luat parte la dezbaterile proiectelor de hotărâri comunicate de către 

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

- Activitatea privind participarea la şedinţele Consiliului Judeţean Vaslui

Am participat la toate cele 18 şedinţe la care am fost convocat pe parcursul

anului 2021, desfăşurate cu prezenţă fizică, dar ş1 prin mijloace electronice 

(videoconferinţă) luând parte la dezbateri. 

În şedinţele Consiliului Judeţean Vaslui, alături de colegii mei, consilieri 

judeţeni ai Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, am analizat

oportunitatea investiţiilor propuse, am solicitat informări/clarificări referitoare la

activitatea institutiilor subordonate Consiliului Judeţean Vaslui, am avut intervenţii
' 

legate de domeniul comisiei de specialitate din care fac parte. 

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

deciziile luate au fost legale şi obiective, fapt dovedit prin avizarea pentru 



legalitate a acestora de către Prefectul judeţului. 

- Activitatea din teritoriu

Am avut permanent o comumcare activă cu primarii, viceprimarii ş1

consilierii locali din judeţ, în vederea găsirii celor mai bune soluţii pentru 

desfăşurarea activităţii administrative în interesul comunităţilor locale. 

Am colaborat permanent cu primarii şi aleşii locali din judeţ pentru o bună 

implementare hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui la nivelul comunităţilor şi 

pentru a transmite la nivel judeţean propunerile venite din partea acestora. 

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

diverse manifestări/evenimente organizate în localităţile judeţului unde am avut 

dialoguri cu cetăţenii şi autorităţile locale. 

Totodată, menţionez că am îndeplinit toate atribuţiile trasate de către 

preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, rezultatul activităţii mele regăsindu-se în 

raportul anual de activitate prezentat consiliului judeţean de către preşedinte. 

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

şedinţelor Consiliului Judeţean Vaslui am respectat regimul conflictului de 

interese, conform prevederilor legale. De asemenea, am depus la termen, 

declaraţiile de avere şi de interese, precum şi raportul de activitate. 

23.08.2022 

Consilier judeţean, 

Vicepreşedinte 


