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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014

Consilier judelean - Galalchi Emil

in calitate de consieier jude{ean mi-am desfdgurat activitatea in

conformnitate cu prevederile legisla{iei Tn vigoare gi mi-am exercitat mandatul

participAnd la toate gedinlele ordinare gi extraordinare linute in cursul anului 2014,

gedinfe la care am fost convocat, in mod legal, prin dispozifia pregedintelui Consiliului

Jude{ean lalomila.

in plenul gedinlelor Consiliului Judelean au foat discutate preoiecte de

hotirAri de interes judefean gi pe care, dupd imprejurdri, le-am votat pentru, impotrivd

sau m-am ab{inut.

O activitate laborioasd, dar mai pu{in cunoscutd opiniei publice, este cea

desfSguratd in comisiile de specialitate ale Consiliului Judefean, ?n cadrul cdrora se

dezbat Tn amdnunt toate proiectele de hotirAri. Am participat la toate gedinfele Comisiei

de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regionald, proteclia mediului 9i turism,

al cdrui membru sunt, gi in care am examinat legalitatea gi fundamentarea materialelor

sub aspectul studiului proiectelor de hotirdri propuse, care s-au dezubdtut gi adoptat cu

majoritatea voturilor celor prezenfi. Tn cadrul acestor gedin{e, ori de cdte ori a fost

necesar, am primit ldmuririle necesare solicitate de la personalul de specialitate din

Consiliul Judetean, ldmuriri acordate cu promptitudine 9i profesionalism.

Din dorinla de a cunoagte problemele din teritoriu, m-am deplasat pe teren

gi am avut Tntdlniri cu cetdleni din localitdtile Fetegti, Stelnica, Bordugani, Ficdeni,
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Vlideni, Movila, Platonegti, Jdnddrei, Mihail Kogdlniceanu, Gura lalomifei, Giurgeni. in

timpul acestor intAlniri s-au discutat Tn special, probleme sociale, economice,

administrative gi de interes local, fdcAnd cunoscute totodatd domeniile de activitate ale

Consiliului Jude{ean.

Tot referitor la activitatea in teritoriu, am participat la acliunile organizate

de Consiliul Jude{ean lalomifa privind: Ziua Dundrii, deschiderea Centrului de

Recuperare gi Reabilitare Neuropsihicd pentru Adulli Movila, Festivalul-Concurs de

Tradi{ie Culinard lalomi{eand ,,La Casa Tudorii", analiza fdcutd pe teren in zona parcului

eolian Movila - Vlddeni, dezbaterea publicd a Proiectului bugetului propriu al judelului

fafomi{a pe anul 2014, Ziua Nalionald a Rom6niei.

Toatd activitatea anului 2014 s-a desfdgurat in conformitate cu

Regulamentul de Organizare gi Funclionare a Consiliului Judelean lalomila, a

prevederilor Legii nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd cu

modificdrile gi completdrile ulterioare gi Legii nr. 393/2004 privind statutul alegilor locali

giin continuare se va desfdgura cu respectarea aceloragi prevederi legale.
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