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Mlron.Ferana Rou11a-Midllina 

Con ·11er judeţean din partea P Din cadrul Conalliului Jucletun Vaslui 

Subsemnata. Miron-Feraru Roxana,. fldlllina, deţin funcţia de consilier judetean 

din partea Partidului Social Democrat, câştigată la Alegerile Locale din data de 27.09.2020, 

mandatul de oonsilier fiind validat in cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean 

Vaslui din 22.10.2020. 

in temeiul articolului 225. aUn. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, aduc la cWloştinţă activitatea de consilier judeţean desffişuratl în cadrul 

Consiliului Judeţeafi Vaslui în perioada 22.I0.2020-31.12,2021. 

în baza Hotărâri:i CeosiUutui Judeţean Vaslui nr.16-8/2020 am fost desemna• pentru a 

face parte din Comisia Juridici şi de Disdplidl, adnlinistrafie pnhlld locali şi 

coordonarea consiliilor loeale (Comisia nr. l ). comisie ce are in sfera. de competenţa domenii 

de activitate diverse - relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice. e?(ereitarea mandatelor 

aleşilor locali. o.rga.nlzarea şi funcţionarea oonslliuluijudeţ-ean şi a aparatului de specialitate al 

acestuia, probleme legate de ordinea publică, situaţii de urgenţ!. evidenţa persoanelor, 

cooperarea sau asocierea eu alte unităţi administrativ-teritoriale, persoane juridice române sau 

dfo strlinltate, aderarea 1a asociaţii naţionale şi internaţionale ale au�filor administraţiei 

publice locale, atribuirea de denumiri de obiective de interes Judeţean, organizarea şi 

funcţiQnatea instituţiilor. serviciilor şi sooieffiţilor de interes Judeţean, exercitarea drepturilor 

şi obligaţiilor corespunzitoare participaţiilor deţinute la societăţi etc. În calitate de membru al 

acestei comisii am partici:pqt la toate tnn,mirile premergltoare şedinţelor ordinare sau 

e�Niirtare, unde au fost deztmtute, anaJiz.ate şi avizate toate proiectele de hotărâre ale 

Consiliului Judeţean. 

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 14Sl2021, am fost desemnata tn 

calitate de reprezentant aJ Consiliului Judeţean Vaslui în consiliul de administraţie al 

Centrului Şcolar de Educaţie lnd!W\11 "Constantin Pufan" Vaslui 

De asemenea, precîzez faptul el am participat la toate şedinţele ConsiJrului, atât cele 

organizate la sediul institufie� cit şi cele oon.vocate prin mijloace ele<:tronice, în cadrul � 

am susţinut ameruiamemele şi iniţiativele administrative ale grupului politic din care fac parte. 

l 



am votat toate proiectele tare sunt în interesul comunităţilor vasluiene şi care corespund 

nonnelor legislative aflate în vigoare. 

În privinţa relaţiei directe şi permanente cu cetăţenii judeţului Vastu� menţionez faptul 

că desfllşor lunar iwtivităţi de audientl la sediu& Organizaţiei Municipale PSD Bârlad şi ml 

deplasez în comunele limitro& municipiului Bârlad., menţinând permanent interacţiunea cu 

reprezentanfii acestor unitlţi administrativ-teritoriale. 

1n intervalul de timp aferent prezentului raport. am depus ta termen şi în conformitate 

cu prevederile legale aflate în vigoare atât declaraţiile de avere* cât şi declaraţiile de interese. 

Totodatl, am participat la majoritatea manifestărilor cultural·artistice la care Consiliul 

Judeţean Vaslui a fost organizator sau partener. 

Roxana Mlron--Jl'eraru 
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