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Candidat pe listele Mişcării Creştin- Liberale Arad
Consilier judeţean –ales pentru mandatul 2012- 2016 pe listele Mişcării Creştin – Liberale Arad,
în alegerile din 10 iunie 2012.
Vicepreşedinte – validat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 277 /18.12.2012
În temeiul art. 51 alin. (4) din Legea administratiei publice locale, republicată, prezint următorul
RAPORT DE ACTIVITATE 2014
Precizez că în baza desemnării în funcţia de vicepreşedite al Consiliuli Judeţean Arad mi-am
desfăşurat activitatea în limitele legale în vigoare. De asemenea, am analizat modul cum sunt
gestionate elementele patrimoniale ale judeţului Arad, cum sunt respectate derpturile cetăţeneşti
ale locuitorilor judeţului şi am contribuit la modernizarea infrastructurii de apă – canal şi rutieră,
la creştrerea actului medical prin achiziţionarea de aparatură performantă şi creşterea condiţiilor
hoteliere dar şi oferirea unui act cultural de excepţie.
Şedinţe ale Consiliului Judeţean Arad.
În anul 2014 am participat la un număr de 10 şedinţe ordinare şi 10 extraordinare ale plenului
Consiliului Judeţean Arad. În cadrul şedinţelor au fost dezbătute şi votate o serie de proiecte de
hotărîre în vederea realizării practice a coordonării serviciilor publice de interes judeţean.
Proiectele pe care le-am susţinut au vizat dezvoltarea urbanistică generală a unităţilor
administrativ-teritoriale; documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de
interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii; proiecte de hotărâre privind cultura, tineretul,
sportul, drumurile publice şi infrastructura de apă – canal.
În calitate de vicepreşedinte am discutat despre probleme culturale, de turism, de învăţămint,
sportive si de tineret.
În domeniul activităţilor cultural-artistice, am propus suplimentarea fondurilor pentru
desfasurarea în cele mai bune condiţii a festivalurilor de tradiţie din judet. M-am implicat în
desfăşurarea eveninemtului „Maratonul, Semimaratonul și Crosul Aradului” eveniment organizat
de Clubul Sportiv Experiența Multisport, Primăria Municipiului Arad, Consiliul Judeţean Arad
și Centrul Cultural Județean Arad, în scopul promovării sportului ca unul din elementele de bază
ale unui stil de viață sănătos ș i în alte evenimente cuprinse în calendarul anual finanț at de C.J.
Arad, în conformitate cu startegia culturală ș i cu strategia turistică a județ ului Arad.
Participarea la întâlniri publice

În calitatea mea de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, am participat la întâlnirii
cetăţeneşti desfăşurate pe raza judeţului, la evenimente de inaugurare a obiectivelor de investiţii
realizate de administraţiile locale, manifestări socio- cultural, evenimente sportive desfăşurate în
judeţ, precum şi întâlniri cu reprezentanţi ai administraţiilor publice locale.
Audienţe
Am acordat consiliere pe probleme administrative şi am desfăşurat audienţe în zilele de joi, între
orele 12- 14 şi m-am implicat direct în rezolvarea problemelor care mi s-au supus atenţiei.
Activitatea în teritoriu
În calitate de vicepreşedinte am păstrat legătura cu reprezentanţii adminsitariilor locale din
unităţiile administrative teritoriale ale judeţului Arad, pentru a coordona şi susţine proiectele
acestora.
În relaţia cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad cât şi cu reprezentanţii
instituţiilor subordonate, precizez că aceasta este în limitele de colaborare instituţională foarte
bună, directorii executivi pe domneii, şefii de servicii şi directorii de subordonate, prezentând în
modul cel mai profesionist informări cu privire la activitatea internă.
Misiuni oficiale în străinătate
În anul 2014 am participat la şedinţa de reprezentare a Adunării Generale a Acţionarilor Biroului
Internaţional AREV, eveniment desfăşurat la Pecs, Ungaria, în perioada 12-15 martie 2014.
Activitate personală în calitate de vicepreşedinte al CJA
Arad Capitală Culturală 2021 – în calitate de vicepreşedinte susţin participarea Primăriei
Municipiului Arad la participarea competiţiei pentru titlul de Capitală Culturală 2021.
Am susţinut intrarea, atât a Consiliului Județ ean Arad cât ș i a instituț iilor de cultură
subordonate, în Asociaț ia „Arad capitală europeană a culturii 2021” pentru a susț ine demersul
municipiului Arad.
Grupuri de Acţiune Locală - sunt structuri micro-regionale care funcţionează după principiul
parteneriatului public-privat şi care s-au realizat pe baza programului „Leader”, finanţat prin Axa
IV a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. M-am ocupat în mod direct de constituirea
celor patru GAL-uri arădene şi sunt mândru că am reuşit să constituim patru astfel de structuri la
nivelul judeţului nostru, iar acum sunt implicat în mod direct în GAL-ul de pe Valea Superioară
a Crişului Alb, cu sediul la Bârsa, pe care-l coordonez din funcț ia de preș edinte.
Asociaţia „Clusterul Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest
România" – în calitate de membru în Consiliul Director ș i Coordonator Comisia de
Administraţie din partea Consiliului Judeţean Arad. Clusterul Regional TIC - Regiunea Vest

România are datoria de a promova şi a susţine întreprinderile regionale TIC pentru a deveni
actori pe piaţa globală, generatori de produse proprii, sub un brand regional puternic.
Am participat pe parcursul anului la conferinț e de presă, emisiuni radio si TV pentru a
comunica din activitatea desfăș urată de C.J. Arad precum ș i la numeroase evenimente ale
mediului academic, mediului de afaceri ș i ale societăț ii civile, unde C.J. Arad a fost invitat.
Activitatea desfăș urată este parț ial reflectată ș i in pagina reț elei de socializare facebook,
pagină publică, la adresa https://www.facebook.com/tolea.adrianflorin.
Consider că prin activitatea pe care am desfăşurat-o în cadrul Consiliuluin Judeţean Arad pe tot
parcursul anului 2014, am contribuit la bunul mers al proiectelor derulate, atragerea de investiţii
şi bunăstarea cetăţenilor judeţului Arad.
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