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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 munca, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier udeţean, am activat în Comisia pentru munca care s-a
întrunit într-un număr de 13 şedinţe, personal participând la :
.
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi funcţionare pentru
aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub autoritatea
Consiliului Judeţean;
- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean
Olt;
- la modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt
nr.141 /27.11.2008 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru proiectul ,,
Reabilitarea sectiilor expozitionale la Muzeul Judetean Olt si amenajeri peisagistice ,lucrari decorative pentru
evidentierea cladirii si a exponentelor’’ si a cheltuielilor aferente , modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Olt
nr. 127/24.11.2011.
- la prelungirea exercitarii cu caracter temporar a functiei de conducere de Director General al Serviciului
Judetean de Paza Olt.
- la 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.
- la aprobarea Conventiei de Colaborare intre Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt,
Consiliul Judeţean Olt si Fundatia Hope and Homes for Children Romania
- la aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul ,,Port Turistic si de Agrement in zona Cap Amonte – Port
Corabia ’’ si a cheltuielilor aferente proiectului.
- la aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul ,,Port Turistic si de Agrement in zona Cap Amonte – Port
Corabia ’’ si a cheltuielilor aferente proiectului.
- la aprobarea Monografiei economico- militare a Judetului Olt
- la actualizarea Adunarii Generale a Actionarilor la SC,,OLTDRUM ’’SA Slatina
- la 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
- privire 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.
- la modificarea punctului nr.II al articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 114/2010 cu privire la numire
reprezentanti ai Consiliului Judetean Olt in calitate de membri si membri supleanti in Consiliile de administratie ale

unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul managementul asistentei medicale catre
Consiliul Judetean Olt, modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 138 /2011
- la aprobare organigrama , numar de personal ,stat de functii , Regulamentul de Organizare si Functionare si plan de
scolarizare pentru anul scolar 2012-2013 si inlocuire membru al Consiliului de Administratie la Scoala Populara de
Arte si Meserii
-la infiintare post aferent personalului contractual ,pe perioada derularii proiectului,,Sistem integrat de management al
deseurilor in judetul Olt’’ proiect finantat din fonduri externe nerambursabile.
- - modificarea literei a),a alin.(2) al art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 114/27.09.2012 privind
distribuirea din depozite a produselor alimentare in cadrul Planului anual European de furnizare Ajutoare alimentare
in beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD 2012
- la constituire echipa intersectoriala locala(E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la
nivelul judetului Olt
- la la incetare suspendare contract individual de munca din initiativa salariatului pentru cresterea copilului in varsta
de pana la 2 ani , acordare concediu fara plata si suspendare contract individual de munca din initiativa salariatului ,
pe perioada concediului fara plata;
- la desfiintarea clasei de Arta a miscarii manechine si infiintarea clasei de Arta cine/foto, din cadrul Scolii
Populare de Arte si Meserii
- la stabilire indemnizatie de sedinta pentru presedintele si membri Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulti
- la schimbare sediu pentru Camera Agricola Judeteana Olt
- la modificarea arondarii actuale a localitatii Stoenesti pe linia activitatii de evidenta a persoanelor
- pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 120/20.10.2008 cu privire la aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru proiectul ,,Modernizarea Centrului de ingrijire si asistenta Slatina si a cheltuielilor aferente
proiectului.
- la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru subproiectul CENTRU DE INGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII
AFLATI IN SITUATII DE RISC din comuna Cungrea ,judetul Olt.
- la trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt, aflat in administrarea Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt , in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestuia .
- la aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean pentru judetul
Olt,in perioada
01.05.2013 -30.06.2019
- la constituire comisie de concurs si comisie de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management
organizat pentru ocuparea posturilor de Director al Scolii Populare de Arte si Meserii si al Ansamblului Profesionist
pentru Promovarea Culturii Traditionale ,,DOINA OLTULUI ”
- la aprobarea ,, Calendarului manifestărilor
culturale,, in anul 2013.
- la incetare contract individual de munca prin acordul partilor.
- la aprobare inchiriere imobil de catre Muzeul Judetean Olt
- la darea in folosinta gratuita a unui imobil din domeniul public al judetului Olt
In calitate de consilier judeţean am participat la un număr de 10 şedinţe ordinare si trei sedinte extraordinare în
plenul Consiliului Judeţean Olt, , unde au fost adoptate hotărâri care au fost analizate şi dezbătute cu argumente
„pro” şi „contra”.
Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la
baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte.
În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu
primarii, viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească
activitatea acestor localităţi în diferite domenii.
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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