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Consiliu) Judentean Vaslui 

Referitor la proiectul de management integrat al deseurilor am solicitat o prez.cotare a stadiului 
informatii ce vor fi apoi utilizate atat de catre consilierii judeteni cat si de populatie pentru a 
constientiza modul în care protejam mediul si cum putem imbunatati procentele de co1ectare 
selective. Ne propunem sprijinirea proiectelor care au impact asupra Jocuitorilor judetului 

Am participat la toate şedinţele organizate de Comisia pentru protecţia sociali, protecfie copii, 
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport în vederea avizării proiectelor aflate pe 
ordinea de zi 

Am participat de asemenea la activităţile propuse de Autoritatea Teritoriali de Ordine 
Publică Vaslui, organism cu rol consultati , fără personalitate juridică, can, este constituit şi 

funcţionează pe lângă Consiliul judetean Vaslui, în calitate de membru. reprezentant aJ Consiliului 
Judetean Vaslui. în vederea reafu.ării atnoutiilor în calitate de membm activitatea a fost desfişmată 
în plen(trimestriaJ) şi în comisii de lucru (}miar). Fac parte din Comisia pentru probleme sodale, 
standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului care are următoarele atributu are 
următoarele atnouţii: 

-primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturi/or şi lihertă/i/or fundamentale ale
omului şi face propuneri pentru soluJionarea lor legală de către unităfile de polifie, organir.ând în 
acest scop audienJe; 

-monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activită/ile cotidiene şi face
recomandări scrise celor predispuşi să încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori 
de pie/e, organizatori de manifestări cultural - artistice şi sportive, administratori ai localuri/or de 
alimenta/ie publică, ai discotecilor, ai cazinourilor, etc): 

-ia măsuri de antrenare a popula/iei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a
siguranJei bunun'/or persoanei; 

-recomandă tuturor structurilor cu atribu/ii educative luarea măsurilor necesare Ja/d de
persoanele predispuse la încălcarea legii. 

Alături de membrii comisiei din care fac parte am realizat întâlniri cu autorităţile locale şi 
reprezentanţi ai Poliţiei Române în comunele din judetul Vaslui pentru a afla care sunt problemele, 
prezentând apoi un raport în cadrul şedinţelor de lucru ATOP. 

În ceea ce priveşte consultarea şi comunicarea cu cetăţeni din judeţul Vaslui am un cont de 
facebook: https://www.facehook.com/iuliana.teslarîu şi o adresă de email: 
cwasluiusrpluş(â•wail.com. Am participat ca invitat în două emisiuni Tv ( Vaslui TV) pentru a 
preunta un raport de activitate şi de a răspunde întrebărilor primite. 

Audienţele se realizeazA în baza programărilor la tel: +40771218915, e-mail: 
\'asluir@vs.usr.ro la sediul Partidului USR. din str. Ştefan cel Mare, nr. 187, et l, Vaslui,jud. Vaslui. 

Consilier Judeţean, 

Teslariu Iuliana 
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