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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
05.07.2012 - 31.12. 2012
Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea
activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice
de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au obligaţia
să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului
în conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului
Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 6 comisii de specialitate în principalele
domenii de activitate.
Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi COMISIA
PENTRU AGRICULTURA, SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier udeţean, am activat în Comisia
pentru agricultura care s-a întrunit într-un număr de 13 şedinţe, personal participând la :
- aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constitue veniturile proprii ale
Camerei Agricole Judetene Olt, cuantumul tarifelor si modalitatile de incasare si utilizare a
fondurilor
- modificare raport de serviciu prin exercitare cu caracter temporar a functiei publice de
conducere vacante de Director General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Olt.
- prelungirea exercitarii cu caracter temporar a functiei de conducere de Director General
al Serviciului Judetean de Paza Olt.
- stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2012 .
- modificarea art.1 si a anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 11/26.01.2012, privind
aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 20.000 mii lei pentru
prefinantarea
si cofinantarea proiectelor
care beneficiaza
de fonduri externe
nerambursabile de la Uniunea Europeana.
- aprobarea Monografiei economico – militare a judetului Olt
- aprobare organigrama,numar de personal si stat de functii la Spitalul Judetean de Urgenta
Slatina .
- incetare detasare si incetare suspendare din initiativa angajatorului a contractului
individual de munca
- aprobarea proiectului ,,Port Turistic si de Agrement in zona Cap Amonte – Port Corabia ’’
si a cheltuielilor aferente proiectului.
- aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul ,,Port Turistic si de Agrement in zona
Cap Amonte – Port Corabia ’’ si a cheltuielilor aferente proiectului.
- atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale.
- modificarea Hotărâri Consiliului Judeţean Olt nr. 132/24.11.2011, referitoare la desemnarea
reprezentantului
Consiliului Judeţean Olt in Comisia Paritara
pentru formularea
propunerilor pentru atribuirea traseelor si a licentelor de traseu.
-modificarea articolului 3 al Hotărâri Consiliului Judeţean Olt nr. 35/24.02.2011 cu privire la
aprobare organigrama ,numar de personal, stat de functii,Regulament de organizare si
functionare si Consiliul de administratie pentru Serviciul Judetean de Paza Olt
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- la modificarea alineatului(1) al articolului 1 din Hotararea Consiliului Judeţean Olt nr.
113/2010 cu privire la constituire structura cu atributii specifice in domeniul managementului
asistentei medicale modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 137/2011.
- infiintare post aferent personalului contractual ,pe perioada derularii proiectului,,Sistem
integrat de management al deseurilor in judetul Olt’’ proiect finantat din fonduri externe
nerambursabile.
- prelungire exercitare cu caracter temporar a functiei de Director al Scolii Populare de Arte
si Meserii
aprobare Caiete de Obiective pentru concursurile de proiecte de management
organizate pentru Scoala Populara de Arte si Meserii si Ansamblul Profesionist pentru
Promovarea Culturii Traditionale ,,Doina Oltului”
- desemnare membri in Adunarea Generala a ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de
utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare ,,Oltul”
- desemnare membri in Adunarea Generala a ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Olt
Eco”
Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui
listă am candidat şi am fost ales consilier judeţean.
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei
publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
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