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RAPORT DE ACTIVITATE
IT'NIE 2OO&DECEMBRIE 2OOE

Subsemnatul Dracman Lucian Daniel, consilierjudetean in Consiliul Judaean
Teleorman, investit in aceasta functie de denuritate publica, ca urmare a validarii
mandanrlui de consilier judercan din data de 24.06.2008, ales pe lista Partidului
Democrat Liberal, la alegerile din data de 01.06.2008;

In confonnitate cu prevederile Lrgii 2lsD0ol privind adminisratia publica
local4 respoctiv ale Regulamentului de Org;anizare si Functionare a Consiliului
Judetean Teleorman, in exercitarea mandanrlui de consilier judetean imi revine
obligatia de a prczenta un raport de activitate pe anul 2008:

Consiliul Judetean Teleorman, in cea de-a V-a legislatur4 s-a constituit in
sedinta din 24 iunie 2ffi8, ocazie cu care au fost validate mandatele celor 32 de
consilieri judercni, s-a procedat la alegerea celor doi viceprcsedinti, respectiv la
constituirea celor tlei comisii de specialitate.

Pe ordinea de zi a celor sapte sedinte ale Consiliului Judetean au figurat 79 de
proiecte de hotarari, toate fiind adoptate.

In calitate de membru in Comisia de specialitate am participat la 8 sedinte
(cate 2 sedinte ale comisiei pentru fiecare sedinta de plen a CJ), Comisiei pentru
adminisratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respocurea drepnrilor
si libertatilor cetalenilor revenindu-i spre analiza si avizare un numar de 52 de
proiecte de hotarari. Rapoartele de avizare au fost prezentate inainte de dezbaterea
proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintelor de plen ale CJ.

Proiectele de hotarari susmentionate, s-au avizat in urma aprofundarii
documentelor care au stat la baza r€dactarii acestora si rcspectandwse dispozitiile
legale in vigoare pentnr fiecare caz in parte, examinand individual toarc marcrialele
allate la ordinea de zi a sedintelor si exprimandu-mi votul in mod liber.

Precizez ca la sedinta "de indata" convocata la data de 24 octombrie 2008.
gnrpul consilierilorjudeteni ai Partidului Democnt Lib€ral a decis sa nu participe in
semn de protest fata de maniera netransparenta, abuziva si discriminatoria de alocare,
exclusiv pe criterii politice, a sumelor defalcate din taxa pe valoarca adaugata alocate
judetului Teleorman, destinate finantarii cheltuielilor privind dnrmurile judetene si
comunale, rcspectiv echilibrarii bugetelor locale, legiferata prin HG ll52n00E,
respectiv I1552008 si inuodusa spre aprobare pe ordinea de zi a Sedintei
extaordinar€ a CJ.

In ceea ce priveste organizarea si desfasurarea de audiente, practica mi-a
demonstrat ca deplasarile in teritoriu si contactul direct cu oamenii in mediul lor de
viata sunt de prcferat sabilirii unui calendar fix saptamanal de audiente la sediul



partidului, fiind mult mai propice initierii unui dialog deschis cu cetatenii si' implicit'
identificarii problernelor si dificultatilor cu csr€ se confrunta acestia

Din momentul validarii in firnctia de Consilier Judetean am desfasurat o
activitate in concordanta cu RegUlamentul de Organizare si Functionare a Consiliului
Judetean Teleonnan si cu respoctarea I'eglli 2l5400l, kgea adninistratiei publice
looale, cu modificarile si complearile ulterioare.

In continuare exercitarca mandatului de consilierjudetean se va baza pe
legalitate, colectitudine, eficienta, tansparenta si obiectivitafe, urmadnd in acelasi
timp sa-mi realizez atributiile prevazute de ac'tele notmative in vigoare si sa ma
deplasez in teritoriu pentru I cunoaste problemele cu core se confrunta locuitorii
judetului Teleorman si de a Ie acorda sprijb in limita posibilit*ilor si a pevederilor
legale la toate problemele cu care se confrunta

In incheiere doresc sa mentionez in acelasi tinp ca m-am at4ajat la aceasta
activitate cu brma cr€dint4 fara a urmari interesul personal si peotru a sluji interesul
public.

Consilier Judetean
Dracman Lucian Daniel


