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  Subsemnatul Lungu Silviu, Consilier Judetean în cadrul Consiliului 

Judetean Giurgiu a fost declarat legal constituit, potrivit ordinului prefectului 

Judetului Giurgiu cu nr.432/19.10. 2020, privind constatarea indeplinirii conditiilor 

legale de constituire a Consiliului Judetean Giurgiu, la data de 22.10.2020, data la 

care am intrat în dreptul exercitarii, ca consilier judetean pentru mandatul 2020-

2024, prezint următorul raport  privind activitatea desfășurată în calitate de consilier 

județen. 

 

1. Activitatea în Consiliul Județean Giurgiu 

In exercitarea mandatului de consilier județean am participat la toate ședințele 

ordinare, ședințe extraordinare, în format fizic cât și on -line, de la numire și pana în 

prezent, convocate în baza prevederilor legale, prin dispoziție a Președintelui 

Consiliului Județean Giurgiu, unde am discutat și susținut prin vot proiectele de 

hotărâri ce vizau diverse probleme de ordin economic, social sau cultural ale 

comunităților din județul Giurgiu. 

Pe parcursul anului 2022, au avut loc 30 de sedinte plen, in care s-au dezbatut 

350 de proiecte de hotarare si s-au adoptat 342 de hotarari. 

 

2. Activitatea în comisia de specialitate Comisia juridica, ordine publica și 

situații de urgența. 

  Potrivit Hotararii Consiliului Judetean Giurgiu 109/29.10.2020 privind 

organizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Giurgiu, fac parte din 

comisia juridica, ordine publica și situații de urgența. 

În calitate de membru al acestei comisiei, am dezbatut si analizat cu 

presedintele de comsie si membri acesteia, proiectele de hotărâre care au făcut 

obiectul ședințelor consilului județetean, în special cele care vizau comisia juridica, 

ordine publica și situații de urgența, pentru care s-au acordat și avize, aducând 

argumente pertinente și propuneri, acolo unde era cazul. 

Am studiat si am analizat proiectele de hotărâri care au făcut obiectul ședințelor 

Consiliului Judetean, exprimându-mi punctul de vedere prin votul acordat în cadrul 

sedintelor Consiliului Judetean Giurgiu. 

Am participat la 31 de sedinte ale comisie in care s-au emis 190 de avize. 

 

3. Activitatea în comisia Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului 

Giurgiu 

Prin H.C.J. Giurgiu, am fost desemnat să fac parte din componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Giurgiu. Îmi desfasor activitatea ca membru în comisia 



pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanta și drepturile omului. 

In aceasta perioada am luat parte ,la toate ședințele  ATOP,din cadrul comisiei 

din care fac parte , precum și sedintele de plen a Autorității ,în cadrul carora au fost 

analizate și discutate o serie de probleme care vizează Asistența Socială. 

Invătamântul, Situațiile de Urgență și Drepturile Omului. 

Temele dezbătute în cadrul întâlnirii au vizat creșterea gradului de siguranță a 

comunității, reducerea victimăzării populației (în accidente de circulație), 

combaterea criminalității economico-finaciare, îndeosebi a infracțiunilor ce aduce 

atingere bugetului de stat: evaziune fiscală, contrabandă, achiziții publice, creșterea 

calității serviciului polițenesc, gestionarea eficientă a resurselor umane. logistice și 

financiare, îmbunătățirea cooperării cu autoritățile locale și comunitatea, creșterea 

performanței acțiunilor de asigurarea și restabilirea a ordinei publice, creșterea 

misiunilor de menținere a ordinei publice, atât în mediul urban cât și în mediul rural, 

creșterea performanței activităților de prevenire și combatere a faptelor antisociale, 

creșterea performanței acțiunilor speciale și antiteroriste. diminuarea timpului de 

raspuns pentru executarea intervențiilor la solicitările prin 112 sau din partea altor 

unitați, care sunt în beneficiul tuturor membrilor comunității. 

 

4. Activitatea în teritoriu în cadrul sedintelor ATOP. 

Pe parcursul anului 2022 am participat la întâlniri cu cetățeni și Primarii din 

diferite zone ale județului Giurgiu, de unde am preluat informați de la cetățeni. care 

vizau în special probleme de natura comisiei din care fac parte. 

În cadrul acestor întâlniri s-au dezbătut probleme de ordin economic, social, 

administrativ, pe care le-am preluat și transmis Consiliului județean, sprijinind 

rezolvarea lor. 

Principiile care stau la baza activității mele au fost și vor rămâne respectarea 

legalității, transparență și obiectivitate. seriozitate, în spirit civic pentru a reprezenta 

toate categoriile sociale din teritoriu. 

Ca atitudine, consider ca doar prin implicare, responsabilitate și gândire 

pozitivă ,putem să ne aducem contribuția la creșterea încrederii în instituția pe care 

o reprezentăm și la dezvoltarea judetului Giurgiu, printr-un  mod serios de abordare 

a tuturor problemelor, cu care ne confruntăm in județul Giurgiu. 

Mentin o stransa legatura cu UAT- urile din judet, pentru a cunoaste cu ce 

probleme se confrunta si de a identifica solutii, in termenul cel mai scurt si de 

sprijinirea proiectelor transmise catre Consiliul Judetean Giurgiu. 

In continuarea exercitării mandatului de consilier județean, voi avea in vedere 

prevederile legale, în general, atribuțiile și competențele stabilite prin lege și 

Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consilului Județean Giurgiu  

De asemenea, sunt convins ca experienta acumulata, ma va ajuta in activitatea 

viitoare,astfel incat toti cetatenii judetului nostru, sa poata beneficia de hotarari juste, 

legale si corecte, ale alesilor judeteni. 
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