
RAPORT DE ACTIVITATE AN 2010 
 
 
 

Subsemnata CIOTLAUS IONELA CLAUDIA avand functia de 
consilier judetean  depun prezentul raport de activitate spre 
justificare a activitatii functiei de consilier judetean , dobandite la 
alegerile locale de la 01.06.08. 
 
Pornind de la importanţa majoră pe care o ocupă într-un stat 
administraţia publică, de la rolul important al CONSILIERULUI 
dar şi al CETĂŢEANULUI ca principal beneficiar al serviciului 
public voi prezenta  analiza activităţii mele în cursul anului 2010. 
 
Mentionez faptul ca in cursul acestui an  , am participat la toate 
sedintele de comisie buget-finante precum si la toate sedintele 
ordinare si extraordinare intrunite de Consiliul Judetean.  
  
In cadrul sedintelor de plen am manifestat un comportament activ 
si pozitiv prin activitatea  proprie , fara a ingreuna in nici un fel 
desfasurarea acestora in conditii civilizate , la subiectele de pe 
ordinea de zi si fara interpelari politice. 
 
Activitatea desfasurata in calitate de presedinte a comisiei 
economico - financiare a fost una activa si constructiva , am 
colaborat cu personalul aparatului propriu al Consiliului Judetean  
, am convocat si sustinut toate sedintele de comisie  unde , 
impreuna cu membrii acesteia am dezbatut fiecare proiect de 
hotarare in parte , majoritatea avizelor comisiei fiind favorabile , cu 
unele amendamente consemnate si sustinute in plen de membrii 
comisiei. 
 
Deasemenea  in cadrul coordonarii activitatii comisiei am avut in 
vedere competentele stabilite de Consiliul Judetean , prin lege , 
atributiile acestuia , domeniul de activitate , asigurarea si utilizarea 
resurselor financiare , in scopul derularii activitatii in conditii 
corespunzatoare si cu o administrare eficienta a Domeniului Public 
si privat al judetului Mures. 
 



Principalele teme de dezbatere in cadrul comisiilor economico-
financiare au fost : rectificari bugetare , aprobarea unor lucrari de 
investitii  , proiecte tehnice , studii de fezabilitate , indicatori 
tehnico economici  etc. 
 
Exercitarea votului in cadrul comisiilor cat si in plen a vizat in 
primul rand interesul cetatenilor astfel ancat decizia de vot sa fie in 
interesul si pentru bunul mers al comunitatii pe care o reprezint. 
 
Fata de cele precizate consider ca m-am implicat in desfasurarea 
administratiei publice si prezint acest raport de activitate , in baza 
art.98 si art.51 alin.4 din  Legea nr. 215 /2001 , a administratiei 
publice locale , republicata. 
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