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Raport anual de activitate
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Subsemnatul, Petre Gheorghe, consilier judefean al Consiliului Judelean Ialomila,

conform Legti2l5l200l, prezint urmdtorul raport de activitate:

- pe tot parcursului anului 2014 am participat la sedinlele de comisie Ei la gedinlele

de plen ordinare gi extraordinare;
- am participat la fundamentarea rapoartelor proiecte de hotdrAri in cadrul comisiei

de specialitate qiin plen dupd cum urmeaz6:

- pentru Eedinla din 28.I.2014: Hotirf,rea nr.2 privind revocarea dreptului de

administrare al $colii Profesionale Speciale "lon Teodorescu"Slobozia asupra

unor spafii proprietatea publica a judelului Ialomila, situate in judelul ialomila, gi

darea acestora in administrarea Centrului Judelean de Resurse qi Asistenla

Educalionald Ialomila gi Hotlrdrea nr. 3 privind organizarea relelei Ecolare a

unitdlitor de invildmdnt special din judelul Ialomi!a;

- pentru gedinla din 7 februarie 2014 Hotirdrea nr. 10 privind modificarea

anexelor nr. 1 a qi 1 b la Hotdrdrea Consiliului Judelean Ialomila nr.

34129.05.2013 privind aprobarea organigramei gi statului de ftrnclii ale Direcliei

Generale de Asistenld Social[ Ei Proteclia Copilului lalomila gi Centrului de

Asistenld Medico-Social6 Fierbinli-Tdrg gi HotirArea nr. 14 privind modificarea

anexei nr. I la Hotdrdrea ConsiliLrlui Judelean lalomila nr.79 din 14.12.2012
privind "Programul de transport public judefean de persoane, prin curse regulate,

pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019". cu modif icdri le Ei completdri le

ulterioare;
- pentru Eedinla din 25 02.2014, Hotirf;rea nr. 21 privind aprobarea Raportului

anual privind stadiul realizdrti misurilor din "Programul integrat de gestionare a

calitalii aerului pentru pulberi in suspensie PM 10 in municipiul Slobozia,

municipiul Urziceni, oragul Jdnddrei, comuna Ciulnila ;i comuna S6veni ;i pentru

ozon 03 in municipiul Slobozia gi municipiul Urziceni din judelul Ialomila,

desfd;urat pe o dr-rratd de maximum 5 ani";
- pentrLl gedinla din28.03.2014, Hotirirea nr.30 privind aprobarea cuantumului

cotizafiilor qi contribuliilor judelului Ialomila gi Consiliului Judelean lalomila la

unele organisme interne, pe anul 2014;
- pentru gedinfa din 20.05.2014, Hotirffrea nr. 4L privind reactualizarea

componen{ei nominale a Comisiei Judelene de Evaluare a Persoanelor cu

Handicap pentru Adulli Ialomila qi a Secretariatului acestei comisii Ei HotirArea

nr. 42 privind aprobarea atribuirii in gestiune delegatd a serviciului de transport
public judelean de persoane, prin curse regulate, pe traseele nr.37 S[lcioara -

Urziceni si nr. 39 Jdnddrei - Giurgeni, prevdzute in programul de transport public



judelean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.0i.2014
30.06.2019, precum gi atribuirii licenlelor de traseu operatorului de transport
c69tig[tor al licitaliei din data de 04.04.2014;
pentru ;edinla din 19.06.2014, Hotirirea nr. 48 privind aprobarea documentatiei
gi numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de
achizilie publicd de furnizare ;i distribufie a produselor de panificalie pentru
elevii din invd{Smdntul primar gi gimnazial de stat gi privat, precum gi pentru
copiii pregcolari din gradinilele de stat gi private cu program normal de 4 ore, in
anul qcolar 2014 -2015;
pentru gedinla din24.07.2014, Hotirirea nr. 54 privind modificarea anexei nr.1
la Hotdrdrea Consiliului Judelean lalomila nr. 7g din 14.12.2012 privind
aprobarea "Programului de transport public judelean de persoane, prin curse
regulate, pentru perioada 01.05.2013 30.06.2019", cu modif icari le gi
completdrile ulterioare gi Hotir0rea nr. 55 privind actualizarca Monografiei
economico-militare a judelului Ialomifa, aprobatd prin Hotardrea Consiliului
Judelean Ialomila nr. 93 din 14.12.2012, cu modificdrile ulterioare;
pentru gedinla din 18.09.2014, HotirArea nr. 64 privind aprobarea asocierii
judefului Ialomila cu oragul Amara in vederea realizdrii in comun a proiectului
"stalie de epurare gi colector de evacuare spre emisar in oraqul Amara, judefu.
Ialomila", Hotirirea nr. 66 privind modificarea hotdrArii Consiliului Judetean
Ialomila nr. 82 din 14.12.2012 privind reactualizarea componentei Comisiei
Judelene pentru Proteclia copilului Ialomila; Hotrrf,rea nr. 67 privind
desemnarea reprezentan!ilor Consiliului Judelean Ialomila in Consiliul de
administralie al Liceului tehnologic Special "Ion Teodorescu" Slobozia,
HotirArea nr. 68 privind desemnarea unui reprezentant al asiguralilor delegat de
Consiliul Judelean lalomila in Adunarea Reprezentanfilor Casei Nationale de
Asigurdri de Sdndtate;
pentru gedinla din29.10.2014, Hotirirea nr.74 privind aprobarea repartizdrii pe
bugetele locale ale unitalilor administrativ-teritoriale din jude! a unor sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014, HotIrArea nr.75
privind trecerea unor bunuri din domeniul public al judefului Ialomila gi din
administrarea Direc{iei Generale de AsistenJa Sociald gi Protecfia Copilului
lalomila, in domeniul privat al judelului lalomila, in vederea desfiin{drii acestora
prin demolare, Hot[rdrea nr. 78 privind aprobarea documentaliei gi numirea
comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizilie
publica de furnizare a merelor acordate gratuit elevilor din clasele pregdtitoare gi
din clasele [-vll care frecventeazd invdldmantul de stat qi privat
autorizatlacreditat Ei, respectiv, confesional, in anul ;colar 2014-2015;
pentru ;edinfa din 11 .12.2014, Hotirffrea nr. 83 privind stabilirea taxelor ;i
tarifelor din competenla Consiliului Judelean IalomiEa, pentru anul 2015,
Hotirffrea nr. 84 privind aprobarea costului mediu lunar qi a cuantumului
contribuliei lunare de intrelinere a persoanelor vdrstnice ingrijite in Cdminul
pentru persoane vArstnice "ing. Vadim Rusu" comuna Balaciu ;i Centrul pentrll
persoane v6rstnice Fierbinli TArg, judetul lalomila, pentru anul 2015, Hotrrffrea
nr. 92 privind rearondarea ora;ului Cdzdnegti qi a comunelor Balaciu, Ciochina,
cocora, colelia, Munteni-Buzdu gi Sdrdleni de la Directia de Evidentd a



persoanelor Slobozia, Ia Seviciul Public Comunitar Local de Evidenti a
Pesoanelor al oragului CdzdneEti.
Participarea la luarea deciziilor in special pentru hotdrdrile Consiliului Judelean

Ialomila menlionate mai sus au fost influenfate de discufiile cu cetdlenii judefului
Ialomila. Am urmdrit in permanenld in limita alocdrilor bugetare existente sd
promovez qi s{ acord un sprijin real comunitdlilor judelului nostru in mod echilibrat si
nepartinic.

Consilier judelean,
Petre Gheorshe

A

,'Lr,, -/
[ '[pw
I

Y


