
TARHON VICTOR 

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA 

Nr.17305/22.10.2021 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
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 Potrivit  dispozițiilor art.225, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ”Fiecare 

consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții 

consiliului județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public 

prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.” 

 În calitate de consilier județean, în urma alegerilor din 27 septembrie 2020 și a 

jurământului depus în data de 23 octombrie 2020 precum și de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Tulcea, ales în data de 23 februarie 2021, am participat la un număr de 20 ședințe ale 

Consiliului Județean Tulcea - 12 ordinare și 8 extraordinare. Totodată, în urma adoptării H.C.J. 

nr. 17/2021, am desfășurat activitatea de vicepreședinte, conform atribuțiilor delegate de 

președintele Consiliului Județean Tulcea, prin Dispoziția nr.63/10.03.2021.  

 În calitate de președinte al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură, am condus un număr de 5 ședințe în anul 2020 și 12 

ședințe în anul 2021, până în prezent, analizând, împreună cu membrii acestei comisii, 

proiectele de hotărâri repartizate pe fond, în vederea avizării. Acestea au vizat următoarele 

problematici: 

 investițiile și lucrările publice de interes județean; 

 construirea, întreținerea, modernizarea și administrarea drumurilor județene; 

 măsuri de protecție a mediului înconjurător; 

 organizarea sau înființarea unor servicii publice; 

 inventarierea unor bunuri în domeniul public sau privat al județului; 

 administrarea bunurilor din domeniul public și privat al județului, renunțarea sau 

recunoașterea de drepturi pe baza rapoartelor de expertiză întocmite potrivit legii; 

 organizarea și funcționarea instituțiilor publice din subordine, a societăților comerciale 

și regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului județean. 

Astfel, au fost avizate un număr de 75 de proiecte de hotărâri propuse de inițiatori a intra 

pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Județean Tulcea. 

  Conform prevederilor  art. 126, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, în calitate de președinte al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură am îndeplinit  următoarele atribuții: 



a) am asigurat reprezentarea Comisiei în raporturile acesteia cu Consiliul județean și 

aparatul său de specialitate, organismele prestatoare de servicii publice locale și cu 

celelalte comisii; 

b) am asigurat convocarea ședințelor Comisiei, conform procedurii prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului județean Tulcea;  

c) am condus şedinţele comisiei; 

d) am susţinut în şedinţele Consiliului județean avizele formulate de Comisie, când a fost 

necesar; 

e) am îndeplinit atribuţii referitoare la activitatea Comisiei, prevăzute de lege, de 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului județean;  

f) am propus, atunci când a fost cazul, ca la lucrările Comisiei să participe şi alte persoane 

din afara acesteia. 

Pe parcursul desfășurării ședințelor Comisiei de specialitate, am avut în atenție 

respectarea procedurilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Tulcea, aprobat prin H.C.J. nr.35/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

crearea condițiilor de exprimare a opiniilor, de formulare a întrebărilor și a propunerilor de 

amendamente la proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi și de exercitare a votului în condiții 

optime.  

Pentru a avea un punct de vedere documentat în acordarea votului meu în cadrul 

ședințelor, atât în plen cât și în Comisia de specialitate, am studiat  cu atenție documentele puse 

la dispoziție de aparatul de specialitate și am examinat fundamentarea și legalitatea proiectelor 

de hotărâri supuse avizării.  

Activitatea mea în relație cu cetățenii s-a desfășurat,  în anul 2021, la sediul 

Consiliului Județean Tulcea, prin acordarea audiențelor în calitate de vicepreședinte a 

Consiliului Județean Tulcea, în fiecare zi de marți a săptămânii, între orele 10-12 și prin 

participarea  la diferite întruniri, potrivit mandatului încredințat. 

 În perioada 23.10.2020 – 23.02.2021, până la alegerea mea în funcția de vicepreședinte, 

audiențele au fost acordate, în calitate de consilier județean, la sediul Filialei Județene a 

Partidului Mișcarea Populară, în fiecare zi de luni, în intervalul orar 16-18.  

Pentru rezolvarea problemelor și cunoașterea îndeaproape a situațiilor prezentate, m-am 

deplasat în localitățile județului și am avut întâlniri cu cetățenii și cu reprezentanții unităților 

administrativ-teritoriale. 

Îmi exprim în continuare deschiderea și disponibilitatea în dialog cu cetățenii și 

preocuparea pentru un act decizional coerent și responsabil. Am în vedere, ca și până acum, în 

mandatele deținute de consilier județean și de președinte al Consiliului Județean Tulcea, 

sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficiar al 

deciziei administrative precum și sporirea gradului de transparență la nivelul Consiliului 

Județean Tulcea. 

 

VICEPREȘEDINTE, 

 

Victor Tarhon 


