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În conformitate cu art. 51, alin.4 coroborat cu art.98 din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor 

locali și al Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Tulcea, subsemnatul  MERGEANI Dumitru, în calitate de vicepreședinte în 

cadrul Consiliului Județean Tulcea, prezint în sinteză raportul individual de 

activitate pentru perioada 24 iunie  2016 – 09 iunie 2017. 

În exercitarea mandatului de vicepreședinte, am examinat legalitatea și 

fundamentarea materialelor de ședință, sub aspectul studiului proiectelor de 

hotărâri ale Consiliului Județean Tulcea. 

În perioada 24 iunie 2016 – 09 iunie2017 am participat la o ședință de 

constituire , 10 ședințe ordinare și 5 ședințe extraordinare convocate în baza 

prevederilor legale, prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Tulcea, 

unde am dezbătut și susținut prin vot proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea 

de zi. 

În deplasările pe care le-am efectuat în județ, am acordat sprijin 

soluționării problemelor cu care se confruntau primarii localităților, acționând 

direct în rezolvarea acestora. 

De asemenea, am participat la o serie de întâlniri cu cetățenii din unele 

localități, unde am luat la cunoștință de problemele semnalate și acolo unde a 



fost cazul am făcut demersuri pentru cunoașterea și rezolvarea problemelor de 

către instituțiile județene în responsabilitatea cărora se încadrau aspectele 

sesizate de cetățeni. 

Am participat la manifestările organizate de Consiliul Județean Tulcea, 

la acțiuni organizate de autorități locale. 

În perioada 12-14 octombrie 2016 la Băile Felix, județul Bihor, am 

participat la cea de-a 24-a Conferință și Adunare Generală a Asociației 

Aeroporturilor din România. 

În perioada  02-05 Mai 2017, am participat la cel de-al 3-lea Workshop 

inter-regional, organizat de Administrația Municipală a orașului Valladolid ,  

unde Consiliul Județean Tulcea are calitatea de partener la implementarea 

proiectului: „Managementul patrimoniului cultural de coastă” – HERICOAST, 

finanțat în cadrul Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 

(primul apel de proiecte). 

În perioada 25-27 mai 2017, m-am deplasat în oraşul Izmail din Ucraina 

pentru a participa la ceremonia de semnare a Înţelegerii de Cooperare dintre 

judeţul Tulcea şi oraşul Izmail şi la Festivalul “Primăvara dunăreană”. 

Pornind de la considerente legale și ținând cont de faptul că interesele 

generale ale județului Tulcea presupun implicare, responsabilitate și transparența 

actului decizional, în calitate de vicepreședinte, am abordat un mod de acțiune 

eficient și constructiv, centrat pe capacitatea tuturor factorilor pentru dezvoltarea 

socio-economică a județului Tulcea. 

Consider că mi-am îndeplinit cu seriozitate și corectitudine atribuțiile de 

vicepreședinte ce mi-au fost încredințate de lege și cetățenii județului nostru. 

 

VICEPREȘEDINTE, 

MERGEANI Dumitru 


