






































































CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVIJA
CONSILIER: VASILESCU LIVIU-COSMIN
PARTIDLJL SOCIAL DEMOCRAT
1. Comisia economica, de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanje, dezvoltarea economica,
stabilirea si administrarea domcniului public si privat al judefului
2. Comisia juridica, de contencios, pentru administrate publica locala, apararea ordinii publice,
respectarea drepturilor si a libertafilor cetafenesti, de etica, litigii, protecfie civila si relafii externe
cu autoritafi si organisme similare din alte Jari

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA
01.01.2019-31.12.2019

Sedinte ale consiliului
judetean

§edinte ale comisiilor de
specialitate
Intalniri cu cetatenii

Audiente

Activitatea in teritoriu

Reprezentare in Consilii de
Administrate, ATOP, comisii de
licitatie, comisii speciflce ale
consiliului

Initiative

Pe perioada de referinta au avut loc 17 sedinte de consiliu
judetean. Dintre acestea 11 sedinte au fost ordinare si 6 sedinte au
fost extraordinare;
- am participat la 11 sedinte ordinare si am lipsit motivat la 0
sedinte;
- am participat la 6 sedinte extraordinare si am lipsit motivat la 0
sedinte;
- in perioada de referinta, au fost discutate si adoptate 320 hotaiari
ale plenului Consiliului Judetean Dambovita
- am participat la 25 sedinte de comisii (economica si juridica) si
am lipsit motivat la 8 §edinte de comisii
-Am fost prezent in anul 2019 la numeroase Intalniri cu
cetatenii din aproape toate localitatile judetului, dar in mod
special cu cei din localitatile: Moreni, Vladeni, Darmane§ti,
I.L. Caragiale, ledera, Valea Lunga, Visinesti, Varfuri,
Ocnita, Gura Ocnitei si Razvad.
In cadrul acestor Intalniri, s-au ridicat intrebari ce vizeaza in
mod direct problemele cu care se confrunta comunitatile
locale si sprijinul pe care il acorda Consiliul Judetean Dambovita
in solutionarea/rezolvarea acestora.
Mai mult, printre subiectele abordate au fost si cele privind
stadiul implementarii proiectelor in judet cu finantare
guvernamentala, europeana si privata.
Potrivit art. 225 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
lunar, se intocme§te un grafic cu programul de audiente pentru toti
consilierii judeteni. Cetatenii au acces la acest program, intrucat se
afla pe site-ul consiliului. Precizez ca nu s-au Inscris cetateni
pentru audientele stabilite.
Am participat in schimb la audien(ele acordate de parlamentarii
Partidului Social Democrat la sediile parlamentare ale acestora.
Am participat la actiunile organizate de Consiliul Judetean in
localitatile judetului, alaturi de parlamanentari, primari, consilieri
locali, sau alaturi de aH;i colegi din Consiliul Jude^ean Dambovi^a.
-secretar al comisiei juridice, de contencios, pentru administrate

publica iocala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor §i a
liberta^ilor cetatenes.ti, de etica, litigii, protec^ie civila si rela^ii
externe cu autorita^i si organisme similare din alte jari
- pre^edinte al comisiei economice, de studii, prognoze
economico-sociale,buget-fmante,dezvoltarea economica, stabilirea
si administrarea domeniului public §i privat al judetului



A mend amen te la proiectele
de hotarare de consiliu

Misiuni oficiale in strainatate
Alte aspecte relevante

Am susjinut toate amendamentele grupului PSD analizate si
discutate de consilieri in cadrul comisiilor de specialitale sau in
plenul sedin^elor de consiliu.
-
-

Vasilescu Liviu-Cosmii
Consilier Judetean



CONSILIUL JUDEJEAN DAMBOVIJA
CONSILIER: POPESCU JEAN
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
1. Comisia pentru activitati de cultura, culte §i arta, de stiintii, mvatamant, activitati sportive si de
turism, conservarea monumentelor istorice de arhitecturS, de cultura si de arta
2. Comisia pentru sanatate, asigurari sociale, protectie sociala

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA
01.01.2019-31.12.2019

§edin{e ale consiliului
judefean

$edinte ale comisiilor de
specialitate

Intalniri cu cetafenii
Audien|e

Activitatea in teritoriu

Reprezentare in Consilii de
Administrate, ATOP, comisii de
licitafie, comisii specifice ale
consiliului
Initiative

Amendamente la proiectele
de hoarare de consiliu
Misiuni oficiale in strainatate

Alte aspecte relevante

Pe perioada de referinta au avut loc 17 sedinte de consiliu
jude{ean. Dintre acestea 11 sedinte au fost ordinare si 6 sedinte au
fost extraordinare;
- am participat la 9 sedinte ordinare sj am lipsit motivat la 2
§edin|e;
- am participat la 4 sedinte extraordinare s.i am lipsit motivat la 2
sedinte;
- in perioada de referinta, au fost discutate si adoptate 320 hotarari
ale plenului Consiliului Judefean Dambovita
- am participat la 24 sedinte de comisie (cultura si sanatate) si am
lipsit motivat la 3 sedinte de comisie

Potrivit art. 225 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
lunar, se intocmeste un grafic cu programul de audienje pentru toti
consilierii judeteni, Cetatenii au acces la acest program, intrucat se
aflS pe site-ul consiliului. Precizez c& nu s-au inscris cetateni
pentru audientele stabilite.
Am vizitat Spitalele din Targoviste, Gaesti, Pucioasa, Moreni,
unde am discutat cu conducerea acestora despre problemele pe
care le au in buna desfasurare a activitatilor medicale.
Presedinte al comisiei pentru sanatate, asigurari sociale,
protectie sociala

Am sustinut toate amendamentele grupului PNL analizate si
discutate de consilieri, prezentate si susfinute de liderul grupului.
Impreuna cu o delegate a Consiliului Judetean Dambovita, m-am
deplasat in Republica Moldova, Raionul Causeni, in perioada 5 - 7
iunie 2019, unde am participat la festivitatea prilejuita de
inaugurarea obiectivului de investi^ii ,,Reparatie capitala a blocului
I al Gimnaziului Saiti, din localitatea Saiti, Raionul Causeni,
Republica Moldova", urmare a acordului-cadru de fmanjare a
proiectului, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean
Dambovita nr. 286/20.1 1 .2018, eveniment ce a coincis cu
Sarbatoarea hramului localitatii - Inai|area Domnului.

Popescu Jean
Consilier Juc


