
Subsemnatul VOICU VASILE, avand calitatea/ statutul de consilier judetean in cadrul 
Consiliului Judetean Vaslui , ales pe listele Partidului Social Democrat la alegerile locale din 
data de 27.09.2020 si validat in cadrul sedintei de constituire a Consiliului Judetean din 
22.10.2020; 

In temeiul art. 225, alin.(2) din O.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; prezint: .· 
activitatea de consilier judetean desfasurata in cadrul Consiliului Judetean Vaslui in perioada 
01.01.2021- 3 l .12.2021! 

Urmare a Hotararii Consiliului Judetean Vaslui nr. l 68/ 2020 am fost desemnat si ales 
pentru a face parte din comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico -
sociala, buget- finante si integrare europeana împreuna cu alti 8 colegi, consilieri judeteni. 

Am participat la toate cele 18 sedinte ordinare, extraordinare sau de indata, �are au ayut 
loc in perioada mentionata anterior, sedinte stabilite de ordonatorul principal al institutiei, · 
respectiv presedintele Consiliului Judetean. 

Am participat la toate comisiile de specialitate din care fac parte, sedinte premergatoare 
sedintelor de plen. Mentionez ca o parte din sedintele planificate in aceasta perioada s-au · 
desfasurat prin mijloace electronice de comunicare. 

Referitor la proiectele de Hotarare dezbatute in aceste sedinte arat faptul ca am sustinut si 
votat toate acele proiecte si amendamente care au vizat interesele locuitorilor judetului, respectiv 
imbunatatirea infrastructurii de drumuri judetene si comunale , dezvoltarea retelelor de 
canalizare-apa, construirea si repararea scolilor si gradinitelor, sustinerea si ajutorarea 
activitatilor de sport, cultura si culte. 

Mentionez ca la o parte din aceste proiecte dezbatute in perioada analizata am avut 
interventii, aprecieri sau propuneri. 

Totodata, tnentionez faptul ca in baza Hotararii Consiliului Judetean Vaslui nr.145/202 l, · 
am fost desemnat si ales ca reprezentant al Consiliului Judetean Vaslui in Consiliul de .·
adrninistratie al Centrului Scolar de Educatie lncluziva Negresti, participand la toate sedintele 
convocate si organizate la nivelul acestei institutii. 



De-a lungul anului 2021, am fost in contact permanent cu cetatenii si conducerile 
exequtive ale unitatilor administrativ- teritoriale din nordul judetului, respecti':'I comunele 
Bacesti, Dumesti, Todiresti, Rafaila, Vulturesti, Rebricea si orasul Negresti, preluand si 
sustinandu-le problemele cu care se confruntau la nivel local. 

Am participat la majoritatea manifestarilor cultural- artistice organizate la nivelul 
Consiliului Judetean si a unitatilor administrativ- teritoriale. 

Am depus declaratia de avere si interese in termenul legal . 

Consilier judetean, 

Vasile Voicu


