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RAPORT 

DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 

Pe parcursul anului 2022 mi-am exercitat calitatea de consilier Judetean din partea Partidului 

National Liberal, participand la: 

toate sedintele de plen ale Consiliului Judetean Vaslui; 

toate sedintele de lucru ale Comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, 

protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes 

Judeţean; 

toate activitatile planificate ale Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica ( sedinte de plen si 

sedinte ale Comisiei de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali). 

Consecvent cu principiile si atitudinea avuta pana în prezent în calitate de consilier judetean, 

am fost preocupat si pe parcursul acestui an de exercitarea deplina a drepturilor de consilier 

judetean, dar, mai ales, de îndeplinirea indatoririlor asumate atunci cand am dobandit aceasta 

calitate. Am luat parte la dezbaterea si adoptarea unui numar de 238 de hotarari in sedintele 

ordinare, extraordinare si de indata ale Consiliului judetean, dupa cum am participat si la toate 

sedintele din cadrul Comisiei de Dezvoltare urbanistica şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului 

înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean. Folosindu-ma 

de dreptul de acces la informatiile de interes public asupra treburilor publice si asupra problemelor 

de interes local am studiat proiectele de hotarare puse în dezbatere, consultandu-ma cu specialisti in 

domeniul vizat, cu specialisti în legislatie, precum si cu cetatenii. 

ln conformitate cu prevederile legale, am depus declaratia de avere si declaratia de interese 

si m-am straduit sa respect normele de etica în raport cu cetatenii; am preluat o parte din 

problemele lor si le-am prezentat in plenul Consiliului judetean. Mai mult, m-am straduit cu fiecare 

ocazie sa aduc la cunostinta cetatenilor faptele si actele administrative de interes judetean, acordand 

o importanta deosebita intalnirilor cu acestia.

Ca si in anii trecuti, am avut intalniri si consultari cu primari din diverse partide politice, dar in 

special cu cei din PNL, retinand problemele semnalate, atat pe linie de fonduri, cat si in ceea ce 

priveste asistenta sociala, drumurile, si - nu in ultimul rand - invatamantul si ordinea publica. 

Un capitol aparte în activitatea mea de consilier judetean a fost acela in care mi-am exercitat 

calitatea de membru ATOP, participand la lucrarile acestui organism, deplasandu-ma în diverse UAT

uri si luand la cunostinta despre problemele cu care se confrunta factorii de ordine publica. 
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