CONSILIUL JUDETEAN CĂLĂRASI Str.1 Decembrie 1918, nr.1,
Călărasi Telefon centrala: 0242. 311301, 311302, 311303, 313626,
314536, 0242.331591- direct - Fax 0242.331609 e-mail:
cjcalarasi@calarasi.ro
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte,
protecţie socială, sportive şi de agrement

Raport de activitate 2015

Comisia este formată din 5 membri, consilieri judeţeni (PSD, PNL, UNPR). Și-a
desfăşurat activitatea în cadrul întâlnirilor bilunare organizate. Activitatea comisiei, în
sinteză, este prezentată cantitativ în prezentul raport. Detaliile privind proiectele de
hotărâri avizate, motivarea hotărârilor, data dezbaterii, etc. sunt reflectate în
documentele întocmite şi stocate la Consiliul Judeţean Călăraşi.
Comisia a organizat: - şedinţe în plen, în număr de 21, în care au fost analizate
toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean
Călăraşi.
Au fost acordate avize favorabile sau au fost solicitate completări la
documentaţia tehnică ce susţinea proiectul de hotărâre; - comisia a analizat 195 de
documente (proiecte de hotărâri şi informări), exprimându-şi punctul de vedere şi
contribuind prin acestea la completarea unor proiecte de hotărâri.
Comisia a avizat 8 proiecte de hotărâri din domeniul său de activitate. Toate
avizele emise de comisie au fost susţinute în scris şi verbal în cadrul plenului
Consiliului Judeţean. Comisia prin membrii săi s-a implicat în comunitate prin
comunicarea cu autorităţile locale din judeţ şi reprezentanţi ai societăţii civile.
În ședințele de comisii au fost formulate 8 amendamente, solicitări sau
observații. Activitatea comisiei a fost sprijinită de specialişti din cadrul executivului
Consiliului Judeţean care au răspuns cu profesionalism şi documente complementare
necesare pentru avizarea proiectelor.

Preşedintele comisiei,
Samoilă Ion

Ianuarie 2016

CONSILIUL JUDETEAN CĂLĂRASI Str.1 Decembrie 1918, nr.1,
Călărasi Telefon centrala: 0242. 311301, 311302, 311303, 313626,
314536, 0242.331591- direct - Fax 0242.331609 e-mail:
cjcalarasi@calarasi.ro

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură

Raport de activitate 2015

Comisia este formată din 7 membri, consilieri judeţeni (PSD, PNL, PNŢCD). Șia desfăşurat activitatea în cadrul întâlnirilor bilunare organizate. Activitatea comisiei,
în sinteză, este prezentată cantitativ în prezentul raport. Detaliile privind proiectele de
hotărâri avizate, motivarea hotărârilor, data dezbaterii, etc. sunt reflectate în
documentele întocmite şi stocate la Consiliul Judeţean Călăraşi.
Comisia a organizat: - şedinţe în plen, în număr de 21, în care au fost analizate
toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean
Călăraşi.
Au fost acordate avize favorabile sau au fost solicitate completări la
documentaţia tehnică ce susţinea proiectul de hotărâre; - comisia a analizat 195 de
documente (proiecte de hotărâri şi informări), exprimându-şi punctul de vedere şi
contribuind prin acestea la completarea unor proiecte de hotărâri.
Comisia a avizat 0 proiecte de hotărâri din domeniul său de activitate. Comisia
prin membrii săi s-a implicat în comunitate prin comunicarea cu autorităţile locale din
judeţ şi reprezentanţi ai societăţii civile.
În ședințele de comisii au fost formulate 8 amendamente, solicitări sau
observații. Activitatea comisiei a fost sprijinită de specialişti din cadrul executivului
Consiliului Judeţean care au răspuns cu profesionalism şi documente complementare
necesare pentru avizarea proiectelor.

Preşedintele comisiei,
Vîrtejanu Liviu

Ianuarie 2016

CONSILIUL JUDETEAN CĂLĂRASI Str.1 Decembrie 1918, nr.1,
Călărasi Telefon centrala: 0242. 311301, 311302, 311303, 313626,
314536, 0242.331591- direct – Fax 0242.331609 e-mail:
cjcalarasi@calarasi.ro

Comisia pentru servicii publice şi comerţ

Raport de activitate 2015

Comisia este formată din 5 membri, consilieri judeţeni (PSD, PNL, INDEP.). Șia desfăşurat activitatea în cadrul întâlnirilor bilunare organizate. Activitatea comisiei,
în sinteză, este prezentată cantitativ în prezentul raport. Detaliile privind proiectele de
hotărâri avizate, motivarea hotărârilor, data dezbaterii, etc. sunt reflectate în
documentele întocmite şi stocate la Consiliul Judeţean Călăraşi.
Comisia a organizat: - şedinţe în plen, în număr de 21, în care au fost analizate
toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean
Călăraşi.
Au fost acordate avize favorabile sau au fost solicitate completări la
documentaţia tehnică ce susţinea proiectul de hotărâre; - comisia a analizat 195 de
documente (proiecte de hotărâri şi informări), exprimându-şi punctul de vedere şi
contribuind prin acestea la completarea unor proiecte de hotărâri.
Comisia a avizat 0 proiect de hotărâre din domeniul său de activitate. Comisia
prin membrii săi s-a implicat în comunitate prin comunicarea cu autorităţile locale din
judeţ şi reprezentanţi ai societăţii civile.
În ședințele de comisii au fost formulate 10 amendamente, solicitări sau
observații. Activitatea comisiei a fost sprijinită de specialişti din cadrul executivului
Consiliului Judeţean care au răspuns cu profesionalism şi documente complementare
necesare pentru avizarea proiectelor.

Preşedintele comisiei,
Marin Valentin

Ianuarie 2016

CONSILIUL JUDETEAN CĂLĂRASI Str.1 Decembrie 1918, nr.1,
Călărasi Telefon centrala: 0242. 311301, 311302, 311303, 313626,
314536, 0242.331591- direct - Fax 0242.331609 e-mail:
cjcalarasi@calarasi.ro

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, integrare
europeană şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

Raport de activitate 2015

Comisia este formată din 9 membri, consilieri judeţeni (PSD, PNL, INDEP.). Șia desfăşurat activitatea în cadrul întâlnirilor bilunare organizate. Activitatea comisiei,
în sinteză, este prezentată cantitativ în prezentul raport. Detaliile privind proiectele de
hotărâri avizate, motivarea hotărârilor, data dezbaterii, etc. sunt reflectate în
documentele întocmite şi stocate la Consiliul Judeţean Călăraşi.
Comisia a organizat: - şedinţe în plen, în număr de 21, în care au fost analizate
toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean
Călăraşi.
Au fost acordate avize favorabile sau au fost solicitate completări la
documentaţia tehnică ce susţinea proiectul de hotărâre; - comisia a analizat 195 de
documente (proiecte de hotărâri şi informări), exprimându-şi punctul de vedere şi
contribuind prin acestea la completarea unor proiecte de hotărâri.
Comisia a avizat 149 proiecte de hotărâri din domeniul său de activitate. Toate
avizele emise de comisie au fost susţinute în scris şi verbal în cadrul plenului
Consiliului Judeţean. Comisia prin membrii săi s-a implicat în comunitate prin
comunicarea cu autorităţile locale din judeţ şi reprezentanţi ai societăţii civile.
În ședințele de comisii au fost formulate 32 de amendamente, solicitări sau
observații. Activitatea comisiei a fost sprijinită de specialişti din cadrul executivului
Consiliului Judeţean care au răspuns cu profesionalism şi documente complementare
necesare pentru avizarea proiectelor.
Preşedintele comisiei,
Ghiveciu Camelia

Ianuarie 2016

CONSILIUL JUDETEAN CĂLĂRASI Str.1 Decembrie 1918, nr.1,
Călărasi Telefon centrala: 0242. 311301, 311302, 311303, 313626,
314536, 0242.331591- direct - Fax 0242.331609 e-mail:
cjcalarasi@calarasi.ro

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor şi ale
minorităţilor naţionale

Raport de activitate 2015

Comisia este formată din 7 membri, consilieri judeţeni (PSD, PNL, PNŢCD). Șia desfăşurat activitatea în cadrul întâlnirilor bilunare organizate. Activitatea comisiei,
în sinteză, este prezentată cantitativ în prezentul raport. Detaliile privind proiectele de
hotărâri avizate, motivarea hotărârilor, data dezbaterii, etc. sunt reflectate în
documentele întocmite şi stocate la Consiliul Judeţean Călăraşi.
Comisia a organizat: - şedinţe în plen, în număr de 21, în care au fost analizate
toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean
Călăraşi. Au fost acordate avize favorabile sau au fost solicitate completări la
documentaţia tehnică ce susţinea proiectul de hotărâre; - comisia a analizat 195 de
documente (proiecte de hotărâri şi informări), exprimându-şi punctul de vedere şi
contribuind prin acestea la completarea unor proiecte de hotărâri.
Comisia a avizat 56 proiecte de hotărâri din domeniul său de activitate. Toate
avizele emise de comisie au fost susţinute în scris şi verbal în cadrul plenului
Consiliului Judeţean. Comisia prin membrii săi s-a implicat în comunitate prin
comunicarea cu autorităţile locale din judeţ şi reprezentanţi ai societăţii civile.
În ședințele de comisii au fost formulate 11 amendamente, solicitări sau
observații. Activitatea comisiei a fost sprijinită de specialişti din cadrul executivului
Consiliului Judeţean care au răspuns cu profesionalism şi documente complementare
necesare pentru avizarea proiectelor.
Preşedintele comisiei,
Muşat Emil

Ianuarie 2016

CONSILIUL JUDETEAN CĂLĂRASI Str.1 Decembrie 1918, nr.1,
Călărasi Telefon centrala: 0242. 311301, 311302, 311303, 313626,
314536, 0242.331591- direct - Fax 0242.331609 e-mail:
cjcalarasi@calarasi.ro
Comisia de validare

Raport de activitate 2015

Comisia este formată din 5 membri, consilieri judeţeni (PSD, PNL, PNȚCD). Șia desfăşurat activitatea în cadrul întâlnirilor organizate. Activitatea comisiei, în sinteză,
este prezentată cantitativ în prezentul raport. Detaliile privind proiectele de hotărâri
avizate, motivarea hotărârilor, data dezbaterii, etc. sunt reflectate în documentele
întocmite şi stocate la Consiliul Judeţean Călăraşi.
Au fost acordate avize favorabile sau au fost solicitate completări la
documentaţia tehnică ce susţinea proiectul de hotărâre; - comisia a analizat 21 de
documente (proiecte de hotărâri), exprimându-şi punctul de vedere şi contribuind prin
acestea la completarea unor proiecte de hotărâri.
Comisia a avizat 3 proiecte de hotărâri din domeniul său de activitate. Toate
avizele emise de comisie au fost susţinute în scris şi verbal în cadrul plenului
Consiliului Judeţean. Comisia prin membrii săi s-a implicat în comunitate prin
comunicarea cu autorităţile locale din judeţ şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Preşedintele comisiei,
Muşat Emil

Ianuarie 2016

