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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
cultură,învătământ, activitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe
scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la
îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt.
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru
cultura care s-a întrunit într-un număr de 6 şedinţe, personal am participat la analiza
urmatoarelor proiecte de hotarare :
O parte din materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:
- 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;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului
Judeţean Olt pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- aprobare documentatie tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ la
Muzeul Judetean Olt ,,
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea
Culturii Traditionale ,,Doina Oltului’’ si desemnare membru in Consiliul de administratie al
institutiei.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt
şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii
evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
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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