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cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
24.06.2016 - 31.12.2016
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 care sa întrunit într-un număr de 13 şedinţe, personal am participat :
- 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;
- aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul
Județean Olt pentru ocuparea postului de director (manager) al Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”;
- aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat contractul de
management.
- la numirea directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale „Doina Oltului”
- la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
- încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluare activitate în funcția de conducere
de Director general al Serviciului Județean de Pază Olt
- repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă, pentru anul 2016
- înființarea funcției contractuale de administrator public; - modificarea organigramei, a numărului de
personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
- la aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor, procedurilor și a atribuțiilor specifice în
baza cărora Președintele Consiliului Județean Olt numește și eliberează din funcție administratorul
public
- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru
proiectul „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial SocialCultural”

- exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al
Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt
- aprobare transformare posturi în statul de funcții al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA
- la numirea directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina
- aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul
2016 și împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt
- 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”
- la modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului
- înființarea funcției contractuale de director general adjunct al Serviciului Județean de Pază Olt
- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt.
- transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina ca urmare a
promovării
- la transformare post la Cabinetul Președintelui Consiliului Judeţean Olt
- la: Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. “ OLT DRUM” S.A. Slatina
- la aprobarea Planului de implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale în
domeniul asistenței sociale și protecției copilului pe termen mediu (2012 – 2016) și lung (până în
2021) - revizuit
- la transformarea unui post contractual vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al
Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt
- la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al
Camerei Agricole Olt
- transformare post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
- la numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt și a membrilor supleanți în Consiliul de
Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
- la validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP)
- la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al
Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2016 – 2017
- la încetare contract individual de muncă prin acordul părților
- la înființare posturi în statul de funcțíi al Școlii Populare de Arte și Meserii
- la aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelul Județului Olt, revizuit pentru anul
2016
- aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Olt, pentru anul 2017
- la aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Olt, pentru anul 2017
- la aprobare organigramă și stat de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt
- la înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt
-modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate
și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui
Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016, modificat
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.85/26.05.2016
- la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
Spitalului Județean de Urgență Slatina, precum si aprobare organigrame pentru institutiile
subordonate.
- la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
Spitalului Județean de Urgență Slatina, precum si aprobare organigrame pentru institutiile
subordonate.
- la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2017

- la aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina
în anul şcolar 2016-2017; - aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii
de cultură de interes județean, pentru anul 2017
- la aprobarea structurii organizatorice a SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA
- la revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele Consiliului Județean Olt
în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea “Bursa de Cereale Corabia” SRL
- la modificarea statului de funcții, a organigramei și a numărului de personal ale Spitalului Județean
de Urgență Slatina
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.
Consilier JUDETEAN
Belinski Pavel

