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RAPORT DE ACTIVITATE

Autoritate a administratiei publice locale, constituitd la nivel judetean

pentru coordonarea activitdtii consiliilor comunale, or6senesti si municipale, in

vederea realizdrii serviciilor publice de interes judetean, Consiliul Judetean este

compus din consilieri judeteni care au obligatia sd prezinte un raport anual de

activitate,ce va fi ftcut public prin grija Secretarului judepului in conformitate

cu dispozipiile Legii administrapiei publice locale nr.21512001, republicat6, cu

modificdrile si completirile ulterioare.

in Consiliului Judetean Ialomita, consilierii judeteni isi desfbsoard

activitatea in plenul Consiliului Judetean, in comisiile de specialitate in

principalele domenii de activitate.

Una din aceste comisii de specialitate in principalele domnii de activitate

este si Comisia pentru tnudldmont, culturd, culte, tineret, coluborare cu

societatea civild gi rela{ii externe, care a desfbsurat o activitate continud, menitd

sd contribuie la indeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean

Ialomita.

In acest sens activitatea mea de consilier judetean, s-a desfasurat atat in

plenul Consiliului judetean cat si in sedintele de comisie din care fac parte fiind

totodata si secretarul acestei comisii.

Am partic rpat la toate sedintele ordinare si extraordinare desfasurate pe

parcursul anului 2014, convocate prin dispozitia Presedintelui Judetean lalomita,

ocazii cu care am luat parte la dezbateri ale proiectelor de hotarari referitoare la



aprobarea bugetelor , a indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de

investitii, desemnarea de reprezentanti in Consilii de Administratie si

organizarca aparatelor de specialitate, administrarea de imobile din domeniul

public al judetului Ialomita, gestionarea programului judetean de transport

public de persoane prin curse regulate.

In cadrul sedintelor de comisie am analizat alaturi de colegii mei

proiectele de hotarare ce au vizat domeniul de activitate al comisiei. Pe langa

proiectele de hotarare au fost discutate si aspecte ale invatamantului din judetul

Ialomita , dar si probleme legate de cele doua muzee aflate in administrarea

Consiliului Judetean Ialomita: Muzeul Agriculturii dar si Muzeul Judetean de

Istorie.

Membru al comisiei pentru tnvdldmant, culturd, culte, tineret,

colaborare cu societatea civild gi relalii externe am participat la majoritatea

evenimentelor initiate si coordonate de Consiliul Judetean Ialomita in cadrul

proiectului,,Ialomita-dintotdeauna pentru totdeauna" .

Un moment foarte important a fost lansarea in cadrul proiectului a revistei

de istorie ,,Naparis" care unnareste ca istoria si traditiile locale sa fie cunoscute

si apreciate atat de locuitolii judgtului cat si la nivel national. Am publicat

articole de specialitate in c3drul acestei reviste elaborate in cadrul proiectului

mai sus mentionat.

O alta actiune importanta care a fost initiata de Consiliul judetean Ialomita

la care am particip at alatrxi de colegii mei din Comisia de Cutura a fost

fesalivaiul ,,La casa Tudorii"-un festival de traditii culinare specifice judetului

Ialomita desfasurat labazaarheologica de la Giurgeni.

Organizat de Consiliul Judefean Ialomila qi Muzeul Judefean Ialomila in

9adrul proiectului "Ialomifa - Dintotdeauna pentru totdeauna", concursul s-a

bucurat de un numeros public qi de participarea a aproximativ 90 echipaje

formate din peste 250 de congurelli, care au adus in standuri peste 250 de relete

culinare specifi ce Birdganului.



Am participat la manifestarile culturale ale minoritatilor rome din

orasul Fetesti, acolo unde s-a desfasurat simpozionul ,, Educatia rromilor intre

traditie si contemporaneitate" proiect realizat de Scoala gimnaziala"Mihai

YiteazuI" Fetesti in parteneriat cu Consiliul Judetean Ialomita. Scopul acestui

simpozion a fost combaterea casatoriei timpurie .

Manifestarea contribuie la promovarea culturii comunitatilor etnice din

Ialomita si la consery area traditiilor acestora.

Am participatla manifestarile festive organizate de Consiliul Judetean

Ialomita, precum si diverse inaugurari a unor obiective importante pentru

locuitorii din localitatile respective dar si din viata socio-economica a judetului

Ialomita. Dintre acestea amintescmanifestarile dedicate Unirii Principatelor

Romane, ZiuaEroilor, ZivaNationala a Romaniei, depuneri de coroane.

In anul 2014 activitatea desfasurata a fost in cadrul legii numarul

39312004 privind Statutul alesilor locali si conform prevederilor legale am

completat declaratiile de avere si de interese pe care le-am dat publicitatii.
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