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/- Raport de activitate al consilierului judetean inaependent 
Caparina Marian pentru anul2016 

In conformitate cu p~evederile art. 51 alin. 4 coroborate cu cele ale art, 

@a 98 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata cu 
"* 

modificarile si completarile ulterioare , prezint in sinteza raportul individual , 

de activitate pe 2016. 

Activitatea cuprinde : 4. 3& 

1. Activitatea din Corniria de Sanatate ri Pmtectie 

In calitate de presedinte a1 comisiei de sanatate si protectie sociala am 1'. 
condus un numar de 11 sedinte, dintr-un total de 12 sedinte desfasurate, in 
intervalul de timp iulie-decembrie 2016. La unele sedinte de comisie au 
participat : Presedintele C. J. Braila , Secretarul si membrii ai aparatului de 
specialitate ai ConsiliuIui Judetean Braila .Toti mernbrii comisiei , in egala 
masura , s-au implicat pentru buna desfasurare a activitatii specifice, in 
dezbaterea si avizarea Proiectelor de Hotarare . 

2. Act i~ ta tea  in plenul Consiliului Iudetean Braila 

In intervalul iulie-decernbrie 2016 am participat, cu o singura exceptie 
,la toate sedintele ordinare si extraordinare organizate de executivul 
Consiliului Judetean Braila , Activitatea subsenlnatului in " Plenul " judetean a 
fost in directia sustinerii tuturor Proiectelor cu impact pozitiv asupra 



judetului . La propunerea colegilor rnei consilieri, am fost nominalizat in C.A. 
la SjU Braila ,la Spitalul de Pneumoftiziologie Braila si la Filarrnonica Lyra- 
George Cavadia Braila . 

3. Activitate in teritoriu 

Audientele oferite de subsemnatul se desfasoara la sediul societatii 
mele [ B-dul A1 I Cuza nr 16 ) dupa un program orar : luni - vineri intre orele 
9-21. La audienb, cetatenii au formulat propuneri rezonabile ce a r  trebui 
implementate de autoritatea braileana , s-au interesat de existents ul-lor 
posturi vacante in administratie ,au facut comentarii care mai de care mai 
picante referitoare la diferiti politicieni si angajati ai aparatului de  specialitate 
al Consiliului Judetean Braila . 

La C.A. a1 SJU Braila am lucrat alaturi de colegii rnei, analizand 
probleinatica de  ordin financiar , organizatoric si investitional si am 
recornandat rnasuri ce au fost consemnate in procesele verbale de sedinta . 
Din pacate acolo am gasit un aparat de conducere care are o anumita" inertie 
"in defavoarea unitatii spitalicesti . 

La C,A. al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila am lucrat alaturi de 
colectivul de conducere al unitatii si am obtinut rezultate frumoase, din care 
as aminti doua : - Prin OrdinuI Presedin telui Autoritatii Nationale De 
Management A1 Calitatii In Sanatate nr. 603/29.09.2016 unitatea a prirnit 
Puctajul de 97,02% la acreditare ; La finalul anului fiscal 2016, chiar daca 
calculele nu sunt incheiate, unitate a iesit pe excedent bugetar . 

Filarmonica braileana a trecut prin etape importante in vederea 
consolidarii ei ca institutie in subordinea Consiliului Judetean Braila : - s-a 
mutat intr-un sediu nou administrativ prin grija Presedintelui C. j. Braila , si-a 
creat un nucleu valoros de instrumentisti in jurul carora participa si aiti artisti 
la evenimentul muzjcal si si-a achizitionat un minim de instrumente pentru 
buna desfasurare a activitatii . C.A. a1 filarmonicii a lucrat pentru remediere 



unor probleme mai vechi , consemnate in rapoartele de audit efectuate la 
institutie . 

In and2016 am oferit sprijin ( din toate punctele de  vedere 1 
pentru buna desfasurare a Festivalului International de jazz Johnny Raducanu 
si a Simpozionului International de Sculptura MonumentaIa NICAPETRE - 
editia a I1 a Braila . 

ConsiIier Judetean 

dr. Capatina Marian 




