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Protectia Mediului Inconjurator

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2010
Subsemnata luliana Moise, consilier jUdetean pe listele Partidului Democrat-Liberal,
prezint urmatorul Raport de activitate pe anul 2010:
Activitatea mea In calitate de consilier jUdetean ~i pre~edinta a Comisiei pentru
Servicii Publice, Turism ~i Protectia Mediului Inconjurator, s-a desfa~urat dupa cum
urmeaza:
- am participat la toate ~edintele de plen, ordinare ~i extraordinare, ale Consiliului
Judetean;
- am participat, de asemenea, la toate ~edintele Comisiei pentru Servicii Publice,
Turism si Protectia Mediului Inconjurator, unde, In calitate de pre~edinta, am avut
preocuparea pentru buna organizare ~i desfa~urare a ~edintelor respective, imprimand un
grad sporit de responsabilitate pentru fiecare membru component al comisiei;
- am avut prezenta permanenta la ~edintele Consiliului de Administratie al Centrului
de Asistenta Medico-Sociala Lade~ti, al carei membru sunt ~i unde am participat la luarea
deciziilor necesare bunei desfa~urari a activitatii acestei importante institutii de asistenta
medico-sociala;
- aceea~i prezenta ~i activitate am avut ~i In Consiliul de Administratie al $colii
Populare de Arta ~i Meserii Ramnicu-Valcea;
- 0 activitate frecventa - ~i nu de campanie - am avut ~i in teritoriu, In localitati ale
jUdetului, unde am participat la Intalniri cu cetatenii ~i la ~edinte de consilii locale.
In mandatul de consilier judetean 2008-2012 mi-am propus sa urmaresc crearea unor
conditii pentru asigurarea implementarii unei strategii de dezvoltare (participand la
dezbaterea acestei strategii la Consiliul Judetean), care sa permita revigorarea economiei
judetului, cresterea gradului de protectie sociala, dezvoltarea unui mediu sanatos,
eliminarea inegalitatilor dintre zone.
Consider ca prioritatile strategiei de dezvoltare a judetului trebuie sa cuprinda :
- dezvoltarea infrastructurii de transporturi si comunicatii ;
- dezvoltarea infrastructurii apa-canal ;
- gestionarea de~eurilor dupa normele europene;
- dezvoltarea, dotarea ~i modernizarea sistemului de sanatate ;
- dezvoltarea si modernizarea retelei de invatamant;
- dezvoltarea infrastructurii turismului valcean;
- sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii, dezvoltarea zonelor rurale ;
- promovarea brandurilor si produselor autohtone.
In cadrul sedintelor in plen ale Consiliului Judetean am prezentat si sustinut punctul de
vedere stabilit de comisia din care fac parte si am intervenit, atunci cand am considerat ca
este necesar, pentru rezolvarea sau pentru imbunatatirea unor situatii deosebite.
In calitate de presedinte al Comisiei de Servicil Publice, Turism si Protectia Mediului
Inconjurator am stabilit data sedintelor, am convocat membrii comisiilor, am dezbatut
toate punctele de pe ordinea de zi, am participat la redactarea proceselor-verbale de
sedinte si a raportului de avizare a acestora.
Cum aminteam ~i mai sus, fac parte din Consiliul de Administratie al Centrului de
Asistenta Medico - Sociala Lade~ti - institutie publica specializata, cu personalitate
juridica, aceasta oferind servicii de ingrijire, servicii medicale, precum ~i servicii sociale,

persoanelor cu nevoi medico-sociale ~i unde a fost nevoie permanenta. de sprijinul
Consiliului sau de administratie ~i al Consiliului Judetean. Aceasta, cu atat mai mult, cu
cat beneficiarii serviciilor acordate in unitate sunt persoane cu nevoi medico-sociale
speciale, stabilite conform prevederilor legale in vigoare, care, dupa caz, necesita
supraveghere, asistare, ingrijire si tratament permanent.
Intreaga activitate a unitatii are ca scop asigurarea unui nivel maxim posibil de
autonomie si siguranta a persoanelor asistate, asigurarea unor conditii de ingrijire care sa
respecte identitatea, integritatea si demnitatea lor.
Ca membru in Consiliul de Administratie al $colii Populare de Arte si Meserii din
Ramnicu-Valcea - institutie publica cu personalitate juridica, cu caracter cultural, de
educatie permanenta ~i de spectacole, care i~i desfa~oara activitatea in concordanta cu
strategiile culturale elaborate de Ministrul Culturii si Cultelor si care functioneaza in
subordonarea Consiliului Judetean, am participat atat la sedintele Consiliului, unde s-au
luat cele mai importante hotarari si decizii in legatura cu buna desfa~urare a activitatii
acestei institutii, cat ~i la desele evenimente culturale ce au fost initiate de conducerea
~colii.

In acest mandat am fost de asemenea membru al ATOP (Autoritatea Teritoriala de
Ordine Publica). In acest organism am desfa~urat 0 activitate sustinuta pentru realizarea
obiectivelor propuse in vederea asigurarii ordinii si Iinistii publice Tn judetul nostru,
participand, alaturi de ceilalti colegi, la solutioanrea sesizarilor primite din teritoriu, lucru
pe care il voi face si in continuare, pentru realizarea indicilor si sarcinilor propuse ~i
asumate.
o preocupare permanenta am avut-o in ceea ce prive~te cunoa~terea problemelor
din teritoriu,repartizarea corecta a banilor publici in functie de necesitatile reale ale
localitatilor,dezvoltarea de programe pe termen scurt,mediu ~i lung.
Am participat la intalniri cu cetatenii ~i cu reprezentanti ai administratiei publice locale
Tn mai multe localitati: Brezoi, Calimane~ti, Gole~ti, Malaia, Voineasa, Lade~ti, Babeni,
Draga~ani, Horezu, Ocnele Mari, Berbesti etc., reu~ind sa cunosc mai bine ~i sa ajut la
rezolvarea catorva dintre problemele lor administrative, care mi-au stat Tn competenta.
De asemenea, am participat in teritoriu alaturi de alti colegi consilieri judeteni ~i de
membrii comunitatilor locale, impreuna cu cei al consiliilor locale, la cele mai importante
manifestatii, cu profunda semnificatie in viata noastra sociala ~i culturala.
Consider ca am Tndeplinit toate sarcinile date prin hotarari ale Consiliului judetean ce
au avut legatura cu activitatea Comisiei pentru Servicii Publice, Turism si Mediul
Inconjurator sau desprinse din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
judetean, am respectat legislatia in vigoare ~i am dat dovada de transparenta si
obiectivitate in rezolvarea problemelor de interes judetean, contribuind astfel la cre~terea
increderii cetatenilor in institutia pe care 0 reprezentam.
Pentru perioada ramasa pana la finalul acestui mandat de consilier judetean, care este
al doilea mandat al meu, imi doresc sa pot continua aceasta activitate cu mult mai mult
interes si profesionalism, pentru a putea participa la cre~terea calitatii vietii in judetul
Valcea. Avem responsabilitate cu totii pentru bunul mers al vietii economico-sociale Tn
toate localitatile judetului, astfel Tncat efectele crizei economice care a bulversat Tntreaga
tara sa fie depa~ite cat mai curand ~i sa contribuim Tn primul rand la relansarea
economiei, care poate revigora viata noastra economico-sociala. Sper Tn continuare Tntr-o
buna colaborare cu colegii mei consilieri jUdeteni Sf cu conducerea Consiliului Judetean
Valcea, punand mai presus de toate soarta cetateanului.
CONSILIER JUDETEAN,
luliana MOISE
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