
RAPORT DE ACTIVITATE 

Subsemnatul, Zara Costel, în calitate de consilier judeţean ales pe listele 

Partidului Social Democrat, în urma alegerilor locale organizate în data de 27 

Septembrie 7020, prezint următorul raport de activitate pentru perioada 01 ianuarie -

31 decembrie 202 l: 
\, 

• Intreaga·mea activitate s-a desfăşurat în condiţiile legii, conform prevederilor

Codului Administrativ şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a

Consiliul Jqdeţean.

• Am participat integral la toate şedinţele Consiliului Judeţean ( ordinare,

extraordinare), respectiv la şedinţele Comisiei de dezvoltare urbanistică şi

amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism,

administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean.

• În calitate de secretar al Comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea

teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea

domeniului public şi privat de interes judeţean, am organjzat mai multe

dezbateri în cadrul comisiei pentru o mai bună infonnare, transparenţă şi

comunicare despre proiectele de hotărâre. De asemenea, am prezidat şedinţele

comisiei în momentul în care preşedintele de drept a absentaţ asigurând astfel

dezbaterea constructiv� asupra tuturor proiectelor de hotărâre înscrise pe

Ordinea de zi.

• În ceea ce priveşte contactul direct şi permanent cu cetăjenii judeţului Vaslui,

trebuie să menţionez faptul că desfăşor săptămânal activităţi specifice de

audienţă, prin intermediul cărora preiau problemele ce ţin de calitatea de

consilier judeţean, atât la sediul Organizaţiei PSD Bârlad cât şi la Cabinetul

din strada Mihai Viteazul, nr. 1 1 Bârlad.

• Am răspuns afirmativ invitaţiilor la evenimentele organizate atât de către

Consiliul Judeţean Vaslui,, cât şi la cele organizate de către instituţiile din

subordinea C.J�.

• Totodată, mă,deplasez înmod frecvent în comunităţile rurale din partea de sud

a judeţului, und.i discut cu cetăţenii şi preiau din problematica ce poate fi

dezbătură şi remediată, în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean.

• Am iniţiat frecvent discuţii cu managerii instituţiilor din subordinea consiliului
.. 

judeţean.



• Am iniţiat o serie de amendamente şi am susţinut amendamentele colegilor,
care au venit în sprijinul dezvoltării comunităţilor de pe raza judeţului,
respectiv a instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean.

• Am menţinut un contact permanent cu o parte dintre reprezentanţii UA T urilor
din judeţul Vaslui, pentru a intra in contact cu problemele identificate la
nivelul fiecărei comune.

• În îndeplinirea atribuţiilor de consilier judeţean am respectat întocmai
pJametrii legali, cu transparenta decizională aferentă ş.i preocupare
pennao�rttă pentru eficientizarea resurselor materiale şi umane, la nivelul
judeţului Vaslui.
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Consilier Judeţean, 
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