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Raport de activitate pentru anul 2016 

 

În anul 2016, mi-am desfășurat activitatea de consilier județean în cadrul comisiei de 

specialitate nr. 3 ( comisia pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia 

mediului şi de servicii publice ) în perioada iulie – decembrie, am participat la toate ședințele în plen   

( 6 ordinare și 2 extraordinare ) ale Consiliului Județean Galați. 

 

 Proiectele de hotărâri analizate și adoptate au vizat următoarele domenii: 

- Aprobarea reabilitării și consolidării unor drumuri sau sectoare de drum a județului Galați 

- Infrastructura rutieră, transport public, modernizare, lucrări de investiții, școli speciale, 

unități sanitare precum și programe de dezvoltare locală, județeană sau regională 

- Aprobarea bugetului județului Galați pe 2016 și a rectificărilor acestuia 

- Modificarea Programului județean de transport public de persoane, precum și eliberarea 

unor licențe de traseu pentru operatorii de transport care efectuează transport public 

județean de persoane 

- Aprobarea ca obiectivele Casa Cuza Vodă și Casa colecțiilor ( fosta farmacie Tinc ) aflate 

în domeniul public al județului Galați să intre în administrarea C.J. Galați 

- Aprobarea unor proiecte tehnice pentru modernizarea sau efectuarea de reparații la 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf, Apostol Andrei Galați 



- Îmbunătățirea activității la nivelul aparatului de specialitate al cosniliului județean, prin 

aprobarea unor modificări de organigrame sau regulamente de organizare și funcționare 

 

În cadrul comisiilor de specialitate am participat la 12 ședințe în perioada iulie – decembrie. 

 

Am organizat împreună cu colegii din Comisia de Specialitate nr. 3 un număr de 2 audiențe. În 

cadrul acestor audiențe s-au prezentat cetățeni atât cu probleme de ordin personal, cât și probleme 

ce vizează agricultura din județ. 

 

Activitatea în teritoriu s-a concretizat în deplasări în localitățile Tudor Vladimirescu, Piscu, 

Liești, Drăgănești unde au avut loc discuții pentru atragerea de Fonduri Europene, investiții în 

sistemele de canalizare ale comunelor, modernizarea drumurilor. 
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