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RAPORT
cu privire la activitatea desfășurată în perioada
24 iunie 2016 – 19 decembrie 2016
Autoritate a administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea
activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice
de interes județean, Consiliul Județean Olt este compus din consilieri județeni care au obligația să
prezinte un raport anual de activitate, ce va fi făcut public prin grija Secretarului județului în
conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
În Consiliul Județean Olt, consilierii județeni își desfășoară activitatea în plenul Consiliului
Județean, iar între două ședințe de plen, în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de
activitate.
Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate este și COMISIA
PENTRU AGRICULTURA, SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE ȘI
COMERȚ.
În perioada mai sus menționată, în calitate de consilier județean, am activat în Comisia
pentru agricultura care s-a întrunit într-un număr de 12 ședințe, personal participând la:
Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din 28 iulie 2016
- cu privire încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluare activitate în
funcția de conducere de Director general al Serviciului Județean de Pază Olt
- cu privire la modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Olt
- Cu privire la trecerea tronsonului cu lungimea de 7,906 km din drumul județean DJ 546,
de la km 88+734 la km 96+640, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public
al municipiului Slatina
- Cu privire la : atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele nr. 85 Balș-BăleasaGăvănești și nr. 102 Reșcuța - Caracal, cuprinse în Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada
01.05.2013- 30.06.2019
- cu privire la numirea directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii
Slatina
- cu privire la: aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul
șomerilor pentru anul 2016 și împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt
- cu privire la : desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Adunarea Generală
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”
Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din 25 august 2016

-

-

cu privire la: modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016,
stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 164 din 17.12.2015
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale DINU TUDOR INTIM SNC
cu privire la modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Olt
Cu privire la trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km din drumul județean DJ 546,
de la km 89+705 la km 96+640, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public
al municipiului Slatina
cu privire la: aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa
(intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a
cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din 29 septembrie 2016
- cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de
Director executiv al Camerei Agricole Olt
- cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în
Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 20162017
- cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul
de Administrație al Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar
2016 – 2017
- cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 139/24.10.2012, cu privire
la schimbare sediu pentru „Camera Agricolă Județeană Olt
- cu privire la: aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu actualizat al Județului
Olt
- privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale TRANSBUZ S.A
- cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelul Județului
Olt, revizuit pentru anul 2016
Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din 27 octombrie 2016
- privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă si de
Canalizare “Oltul”, respectiv Comunele Dobroteasa, Valea Mare, Radomirești.
- privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale ALINDA GARNY S.R.L.
- privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale MĂCĂU TRANS S.R.L.
- cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Olt
Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din 24 noiembrie 2016
- cu privire la trecerea unui tronson din drumul județean DJ 643, din domeniul public al
Județului Olt în domeniul public al orașului Balș

-

cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din
administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul public al comunei Vișina
cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Olt

Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din 15 decembrie 2016
- cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”
- cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile
din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau
privat al județului, pentru anul 2017
- cu privire la: stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017
- cu privire la: revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele
Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea “Bursa de
Cereale Corabia” SRL

În calitate de consilier județean, am participat la ședința de constituire a Consiliului
Județean Olt și la un număr de 6 ședințe ordinare și în plenul Consiliului Județean Olt, unde au
fost adoptate hotărâri care au fost analizate și dezbătute cu argumente „pro” și „contra”.
Proiectele de hotărâri sus menționate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării
documentelor care au stat la baza redactării acestora și respectându-se dispozițiile legale în vigoare
pentru fiecare caz în parte.
În perioada analizată, m-am deplasat în localitățile care mi–au fost repartizate, unde am
participat la discuții cu primarii, viceprimarii și consilierii locali atât pe probleme politice, cât și
administrative menite să îmbunătățească activitatea acestor localități, în diferite domenii.
Am îndeplinit și alte sarcini date de conducerea Consiliului Județean și de partidul pe a
cărui listă am candidat și am fost ales consilier județean.
În perioada analizată, am desfășurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de
Organizare și Funcționare a Consiliului Județean și cu respectarea Legii administrației publice
locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.
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