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Autoritate a administra iei publice locale, constituită la nivel jude ean pentru coordonarea activită ii consiliilor
comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes jude ean, Consiliul Jude ean este
compus din consilieri jude eni care au obliga ia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija
Secretarului jude ului în conformitate cu dispozi iile Legii administra iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
În Consiliului Jude ean Olt, consilierii jude eni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Jude ean, iar între
două şedin e 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 men ionată, în calitate de consilier jude ean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit
într-un număr de 25 şedin e, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare :
- încetarea mandatelor unor consilieri jude eni;
- validarea mandatelor unor consilieri jude eni;
- stabilirea contribu iei lunare de între inere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt
îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia
Copilului Olt şi/sau de sus inători legali ai acestora pentru anul 2017
- stabilirea costului mediu lunar de între inere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane
vârstnice pentru anul 2017
- darea în folosin ă gratuită Serviciului de Ambulan ă Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Jude ului Olt şi în
administrarea Consiliului Jude ean Olt
- desemnare membri în Adunarea Generală a Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“
-exercitarea cu caracter temporar a func iei publice de conducere vacante de director executiv al Direc iei Jude ene de
Eviden ă a Persoanelor Olt
- transformări de posturi în statele de func ii ale Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Olt aparat propriu şi servicii sociale fără personalitate juridică din structura direc iei; - modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi func ionare a Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Olt
-stabilirea costului mediu lunar de între inere pentru o persoană cu handicap îngrijită i protejată în centrele
reziden iale publice din cadrul Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Olt, pentru persoane cu
handicap, pentru luna Ianuarie 2017
- aprobarea organigramei şi a statului de func ii pentru Spitalul Jude ean de Urgen ă Slatina; modificarea structurii
organizatorice a Spitalului Jude ean de Urgen ă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Jude ean Olt nr.
227/15.12.2016
- modificarea pozi iei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Jude ean Olt nr. 223/15.12.2016 cu
privire la: aprobarea taxelor şcolare pentru activită ile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul
şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi tarife pentru activită ile prestate de unele investi ii de cultură de interes
jude ean, pentru anul 2017
- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic jude ean pentru jude ul Olt, în
perioada 01.05.2013-30.06.2019
- modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Jude ean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire
Preşedinte al Consiliului Jude ean Olt
- aprobare transformare post uri în statul de func ii al Spitalului Jude ean de Urgen ă Slatina
- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru institu iile publice de
cultură din subordinea Consiliului Jude ean Olt; desemnarea comisiilor de evaluare şi a secretariatului comisiilor de
evaluare şi desemnarea comisiilor de solu ionare a contesta iilor

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor
prin muncă, la nivelul Jude ului Olt
- aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Jude ean
Olt pentru unită ile de cult apar inând cultelor religioase din jude ul Olt
- stabilirea costului mediu lunar de între inere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
reziden iale publice din cadrul Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Olt, pentru persoane cu
handicap, pentru luna Februarie 2017
- aprobarea cotiza iei Consiliului Jude ean Olt la Asocia ia Localită ilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru
anul 2017
- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Jude ene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului
Jude ean Olt, Centrului Jude ean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ionale şi Cultural Olt şi Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Slatina;
- încetarea calită ii de membru în comisia de evaluare; - aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a
managementului Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradi ionale „Doina Oltului“
- aprobarea Planului anual de ac iune privind serviciile sociale pe anul 2017
- aprobarea Regulamentului de organizare i desfă urare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului
Județean Olt; - desemnarea comisiei de evaluare i a secretariatului comisiei de evaluare i desemnarea comisiei de
soluționare a contestațiilor
- asociere între Jude ul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finan ării evenimentului Festivalul Na ionale
de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, Edi ia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea
organizării evenimentului Festivalul Na ional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, edi ia a VII-a
- la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“
- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Jude ean Olt, pentru unită ile de cult apar inând
cultelor religioase din Jude ul Olt
- transformare post în statul de func ii al Direc iei Jude ene de Eviden ă a Persoanelor Olt
- aprobarea participării Consiliuliui Jude ean Olt în colaborare cu Direc ia Jude eană pentru Sport şi Tineret Olt şi
Asocia ia Jude eană de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, edi ia a II-a
- transformare posturi în statul de func ii al Centrului Jude ean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ionale
şi Cultural Olt
- transformare posturi în statul de func ii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
-aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea
Culturii Tradi ionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradi ionale „Doina Oltului“
-transformare posturi în statul de func ii al Bilbliotecii Jude ene Olt „Ion Minulescu“
- desemnarea reprezentantului Consiliului Jude ean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradi ionale „Doina Oltului“
- transformare post în statul de func ii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradi ionale Doina Oltului
-aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de func ii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu
Greci
- actualizarea Monografiei economico - militare a Jude ului Olt
- modificarea Hotărârii Consiliului Jude ean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare,
consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest
proiect
- transformare posturi şi mutare post în statele de func ii ale Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia
Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direc iei
-aprobarea Planului de ac iune pentru implementarea Strategiei Jude ene Antifrog Olt în perioada 2017-2020
-stabilirea costului mediu lunar de între inere pentru o persoană cu handicap îngrijită i protejată în centrele
reziden iale publice din cadrul Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Olt, pentru persoane cu
handicap, pentru luna IUNIE 2017

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“
- înlocuire membru şi actualizarea componen ei Comisiei pentru Protec ia Copilului Olt
înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin
muncă, la nivelul Jude ului Olt
- participarea Jude ului Olt la cofinan area proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi
punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“
-reîncadrarea în func ia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradi ionale
„Doina Oltului“
- reîncadrarea în func ia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
- reîncadrarea în func ia de conducere de manager (director) al Centrului Jude ean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradi ionale şi Cultural Olt
-reîncadrarea în func ia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Jude ene Olt „Ion Minulescu“
- reîncadrarea în func ia de conducere de Manager (director) al Muzeului Jude ean Olt
-stabilirea indemniza iei maximă lunară pentru consilierii jude eni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021
stabilirea salariilor de bază pentru func iile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direc iei Generale de
Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017
-aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect
-aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion
Minulescu“ si a cheltuielilor legate de proiect
-consultarea cetatenilor judetului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanati judetului Olt
-transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale
„Doina Oltului“
- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii
-transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
-reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei
pentru Protectia Copilului Olt
-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin
munca, la nivelul Judetului Olt
- aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean
Olt - institutie publica de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a
secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea comisiei de solutionare a contestatiilor
- modificarea i completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor
județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt
-transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de func ii ale Direc iei Generale de
Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate
juridică, din structura direc iei
- desemnarea reprezentan ilor Consiliului Jude ean Olt ca membri în Consiliul de Administra ie al Şcolii Profesionale
Speciale Balş, pentru anul şcolar 2017-2018
-aprobarea organigramei, a statului de func ii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala
Populară de Arte şi Meserii
-- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Jude ean Olt; -aprobarea continuării
managementului de către managerul Muzeului Jude ean Olt
-transformarea unui post vacant în statul de func ii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
-desemnarea reprezentantului Consiliului Jude ean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian
Băran“ Slatina, pentru anul şcolar 2017-2018
-desemnarea reprezentatului Consiliului Jude ean Olt ca membru în Consiliul de Administra ie al Centrului de Resurse
şi de Asisten ă Educa ională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018
- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din jude ul Olt, care au ob inut rezultate deosebite la
Olimpiadele na ionale şi interna ionale de specialitate

-transformare post vacant în statul de func ii al Centrului Jude ean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradi ionale şi Cultural Olt
- rectificare pozi ie din anexa la Hotărârea Consiliului Jude ean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor
posturi vacante şi mutarea unui post vacant în satele de func ii ale Direc iei Generale de Asisten ială Socială şi
Protec ia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura
direc iei
- desfiin are post vacant şi înfiin are post în statul de func ii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradi ionale „Doina Oltului“
-transformarea unui post vacant în statul de func ii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
-aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Jude ean Olt, Direc ia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul
Şcolar Jude ean Olt prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Na ionale şi Cercetării
Ştiin ifice nr. 1985/1305/5805/2016
-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Jude ean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru
elevii şi profesorii îndrumători din jude ul Olt, care au ob inut rezultate deosebite la Olimpiadele na ionale şi
interna ionale de specialitate
- modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Jude ean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul
de func ii al Bibliotecii Jude ene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior
-aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Lauren iu
- Gerard Gu ică - Florescu, manager al Muzeului Jude ean Olt, care a ob inut la evaluarea finală a managementului
nota 9,72
-acordare premii pentru sportivii i antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele
Mondiale, Europene i Balcanice – Sporturi Olimpice i echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câ tigarea
turneului internațional „FOOTBALL CUP BARCELONA
- aprobarea organigramei i a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
- aprobarea Regulamentului de organizare i desfă urare a analizei noului proiect de management al domnului GuțicăFlorescu Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului
nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, a secretariatului comisiei de analiză i desemnarea comisiei de
soluționare a contestațiilor.
- aprobarea taxelor colare pentru activitățile prestate de coala Populară de Arte i Meserii Slatina în anul colar
2017-2018;
- aprobarea unor taxe i tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul
2018
- aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt
- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”
În perioada analizată m-am deplasat în localită ile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discu ii cu
primarii, viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătă ească
activitatea acestor localită i în diferite domenii.
Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Jude ean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi
am fost ales consilier jude ean.
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Func ionare a
Consiliului Jude ean şi cu respectarea Legii administra iei publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
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