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R O M A N I A                                                                                 Consilier Judetean 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 
 
                                                                   R A P O R T 
                                       cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 

              01.01.2017   -  31.12.2017  
 
           Autoritate a administraYiei publice locale, constituită la nivel judeYean pentru coordonarea activităYii 
consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeYean, 
Consiliul JudeYean este compus din consilieri judeţeni care au obligaYia să prezinte un raport anual de 
activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeYului în conformitate cu dispoziYiile Legii 
administraYiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În Consiliului JudeYean Olt, consilierii judeYeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului JudeYean, iar 
între două şedinYe 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 
administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu 
ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 
        În perioada mai sus menYionată, în calitate de consilier judeYean, am activat în Comisia juridica care 
s-a întrunit într-un număr de 25 de şedinţe, personal participând la toate.    
       În aceste şedinYe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, după ce au fost 
dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte. 
- încetarea mandatelor unor consilieri judeYeni; 
- validarea mandatelor unor consilieri judeYeni; 
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului 
JudeYean Olt; 
-  desemnare membri în Adunarea Generală a AsociaYiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 
- exercitarea cu caracter temporar a funcYiei publice de conducere vacante de director executiv al DirecYiei 
JudeYene de EvidenYă a Persoanelor Olt 
- -constatarea desfiinYării Camerei Agricole JudeYene Olt 
- transformări de posturi în statele de funcYii ale DirecYiei Generale de AsistenYă Socială şi ProtecYia 
Copilului Olt - aparat propriu şi servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcYiei; - 
modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcYionare a DirecYiei Generale de AsistenYă 
Socială şi ProtecYia Copilului Olt 
-aprobarea organigramei 群i a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; - modificarea 
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.227/15.12.2016. 
- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeYean pentru 
judeYul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019 
-atribuirea unor licenYe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 
speciale SocietăYii Comerciale Mateus Tur SRL 
-modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului JudeYean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la 
împuternicire Preşedinte al Consiliului JudeYean Olt 
- aprobare transformare post în statul de funcYii al Spitalului JudeYean de UrgenYă Slatina 
-repartizare pe unităYi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanYarea cheltuielilor privind drumurile judeYene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 
pentru bugetul judeYului Olt 
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- repartizare pe unităYi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată şi a cotelor 
defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea 
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcYionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a 
vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OrdonanYei de urgenYă a 
Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a OrdonanYei de urgenYă a Guvernului nr. 
46/2015, a OrdonanYei de urgenYă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susYinerea programelor de dezvoltare 
locală şi pentru susYinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanYare locală şi estimări pe anii 
2018-2020 
- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării 
copiilor prin muncă, la nivelul JudeYului Olt 
-aprobarea cotizaYiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 
2017 
-aprobarea contribuYiei Consiliului JudeYean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale AgenYiei de 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-
Călăraşi, pentru anul 2017 
-aprobarea cotizaYiei Consiliului JudeYean Olt la AsociaYia LocalităYilor şi Zonelor Istorice de Artă din 
România pentru anul 2017 
- aprobarea cotizaYiei Consiliului JudeYean olt la Uniunea NaYională a Consiliilor JudeYene din România 
(UNCJR) pentru anul 2017 
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului JudeYului Olt, reactualizat pentru anul 
2017 
-aprobarea plăYii cotizaYiei JudeYului Olt pentru susYinerea activităYii AsociaYiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 
- aprobarea plăYii cotizaYiei JudeYului Olt pentru susYinerea activităYii AsociaYiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de UtilităYi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 
2017 
 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii TradiYionale „Doina Oltului“ în categoria 
instituYiilor de spectacole; - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcYionare a Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii TradiYionale „Doina Oltului“ 
- aprobarea Regulamentului de organizare 群i desfă群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 群i a secretariatului comisiei de 
evaluare 群i desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 
- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului JudeYean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în 
administrarea Ministerului AdministraYiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi JudeYean Olt, a unor 
imobile din domeniul public al judeYului Olt 
- asociere între JudeYul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanYării evenimentului Festivalul 
NaYionale de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, EdiYia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii 
încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul NaYional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, 
ediYia a VII-a 
- transformare post şi înfiinYare posturi în statul de funcYii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 
-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 
- aprobarea participării Consiliului JudeYean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina 
la organizarea Concursului - Festival interjudeYena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediYia a V-a 
- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport 群i Tineret 
Olt 群i Asociația Județeană de Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 
-  transformare post în statul de funcYii al DirecYiei JudeYene de EvidenYă a Persoanelor Olt 
- transformare posturi în statul de funcYii al Centrului JudeYean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
TradiYionale şi Cultural Olt 
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-transformare posturi în statul de funcYii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii TradiYionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de 
management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii TradiYionale „Doina 
Oltului“ 
-transformare posturi în statul de funcYii al Bilbliotecii JudeYene Olt „Ion Minulescu“ 
-atribuirea unei licenYe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 
speciale SocietăYii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINE訓TI)-
SCORNICE訓TI 
- transformare post în statul de funcYii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii TradiYionale 
Doina Oltului 
- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcYii pentru Spitalul de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci 
- atribuirea unei licenYe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 
speciale SocietăYii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) - Slatina 
-actualizarea Monografiei economico - militare a JudeYului Olt 
- transformare posturi şi mutare post în statele de funcYii ale DirecYiei Generale de AsistenYă Socială şi 
ProtecYia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din 
structura direcYiei 
- aprobarea Planului de acYiune pentru implementarea Strategiei JudeYene Antifrog Olt în perioada 2017-
2020 
- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 
 înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării 
copiilor prin muncă, la nivelul JudeYului Olt 
-prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul JudeYean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale 
Corabia SRL“ 
- participarea JudeYului Olt la cofinanYarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, 
conservare şi punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 
- reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale „Doina Oltului” 
- reîncadrarea în funcYia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 
- reîncadrarea în funcYia de conducere de manager (director) al Centrului JudeYean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii TradiYionale şi Cultural Olt 
- reîncadrarea în funcYia de conducere de manager (director) al Bibliotecii JudeYene Olt „Ion Minulescu“ 
-reîncadrarea în funcYia de conducere de Director general al Serviciului JudeYean de Pază Olt 
- reîncadrarea în funcYia de conducere de Manager (director) al Muzeului JudeYean Olt 
-constatarea încetării exercitării cu caracter temporar al funcYiei publice de conducere vacante de Director 
executiv al DirecYiei JudeYene de EvidenYă a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcYiei 
publice de conducere vacante de Director executiv al DirecYiei JudeYene de EvidenYă a Persoanelor Olt 
- stabilirea indemnizaYiei maximă lunară pentru consilierii judeYeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 
2021 
- stabilirea salariilor de bază pentru funcYiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi 
aparatului permanent de lucru ale Consiliului JudeYean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui 
Consiliului JudeYean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 
- stabilirea salariilor de bază pentru funcYiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al DirecYiei 
Generale de AsistenYă Socială şi ProtecYia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 
-stabilirea salariilor de bază pentru funcYiile publice şi contractuale din cadrul DirecYiei JudeYene de EvidenYă 
a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 
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-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaYie publică organizate în vederea 
atribuirii: - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităYilor de colectare şi transport a 
deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubritate de pe raza 
judeYului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a StaYiilor de transfer, precum 
şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din judeYul Olt 
-aprobarea proiectului "Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la cladirile publice care 
apartin Consiliului Judetean Olt - Centrul Militar Judetean Olt" si a cheltuielilor legate de proiect 
- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul 
Consiliului Județean Olt ” 群i a cheltuielilor legate de proiect 
-consultarea cetatenilor judetului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanati judetului 
Olt 
-alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in 
bugetului Judetului Olt pe anul 2017 
-  transformare post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,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 群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 
- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăYirea eficienYei energetice la Spitalul JudeYean de 
UrgenYă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
-  transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcYii ale DirecYiei Generale 
de AsistenYă Socială şi ProtecYia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără 
personalitate juridică, din structura direcYiei 
-  transformarea unor posturi în statul de funcYii al Spitalului JudeYean de UrgenYă Slatina 
- atribuirea unei licenYe de trase pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 
speciale SocietăYii Comerciale Dinu Tudor Intim SNC, pe ruta Caracal - Comanca - Deveselu 
-trecerea din administrarea Consiliului JudeYean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, 
a unei părYi din zona drumului judeYean DJ 703D 
- includerea în domeniul public al JudeYului Olt, a unor imobile şi a terenului aferent situate în comuna 
Spineni, judeYul Olt, în care funcYionează Centrul de Îngrijire şi AsistenYă Spineni 
-aprobarea organigramei, a statului de funcYii 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 JudeYean Olt; -aprobarea 
continuării managementului de către managerul Muzeului JudeYean Olt 
- transformarea unui post vacant în statul de funcYii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
-acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la 
Olimpiadele naYionale şi internaYionale de specialitate 
- transformare post vacant în statul de funcYii al Centrului JudeYean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii TradiYionale şi Cultural Olt 
-transformare post în statul de funcYii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad 
profesional imediat superior 
-  transformare post vacant în statul de funcYii al DirecYiei JudeYene de EvidenYă a Persoanelor Olt 
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-rectificare poziYie din anexa la Hotărârea Consiliului JudeYean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la 
transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în satele de funcYii ale DirecYiei Generale de 
AsistenYială Socială şi ProtecYia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără 
personalitate juridică, din structura direcYiei 
-  aprobarea proiectului „Modernizare drum judeYean DJ 642, Stoeneşti (intersecYie DN6) - Giuvărăşti (limită 
judeYul Teleroman)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 
- desfiinYare post vacant şi înfiinYare post în statul de funcYii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii TradiYionale „Doina Oltului“ 
-   aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul JudeYean Olt, DirecYia de Sănătate Publică Olt şi 
Inspectoratul Şcolar JudeYean Olt prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, ProtecYiei Sociale şi 
NaYionale şi Cercetării ŞtiinYifice nr. 1985/1305/5805/2016 
- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două 
posturi vacante, desființarea a două posturi, în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; - 
aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina. 
- tăierea şi valorificarea prin licitaYie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele 
drumurilor judeYene 
-rectificarea poziYiei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului JudeYean Olt nr. 18/23.02.2017 cu privire la 
aprobarea organigramei şi a statului de funcYii pentru Spitalul JudeYean de UrgenYă Slatina; modificarea 
structurii organizatorice a Spitalului JudeYean de UrgenYă Slatina; modificarea structurii organizatorice a 
Spitalului JudeYean de UrgenYă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului JudeYean Olt nr. 227/15.12.2016 
-aprobarea Planului de Ocupare a FuncYiilor Publice din cadrul DirecYiei Generale de AsistenYă Socială şi 
ProtecYia Copilului Olt, pentru anul 2018 
- aprobarea Planului de Ocupare a FuncYiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
JudeYean Olt, pentru anul 2018 
-aprobarea Planului de Ocupare a FuncYiilor Publice din cadrul DirecYiei JudeYene de EvidenYă a Persoanelor 
Olt, pentru anul 2018 
-desemnarea unui reprezentant al Consiliului JudeYean Olt în cadrul Consiliului de administraYie al 
Serviciului JudeYean de Pază Olt 
-repartizarea pe unităYi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată 群i la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 群i/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 
Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările 群i completările ulterioare, a Ordonanței de 
urgența a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală 群i pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare 
locală 
-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul AsociaYiei de Dezvoltare Intercomunitară de UtilităYi Publice 
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna BrastavăYu 
- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului JudeYean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii 
pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeYul Olt, care au obYinut rezultate deosebite la Olimpiadele 
naYionale şi internaYionale de specialitate 
-  acordul de principiu pentru schimbarea destinaYiei unui teren situat în comuna Schitu, judeYul Olt şi 
transmiterea acestuia din domeniul public al JudeYului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeYul Olt 
- modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.10.2017 cu privire la transformare post 
în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional 
imediat superior 
- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeYean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, 
JudeYul Olt“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 
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-modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului JudeYean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea 
proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăYirea eficienYei energetice la Spitalul JudeYean de UrgenYă 
Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
- acordare premii pentru sportivii 群i antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la 
Campionatele Mondiale, Europene 群i Balcanice – Sporturi Olimpice 群i echipei de fotbal ATHLETIC  
SLATINA pentru câ群tigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP BARCELONA” 
aprobarea organigramei 群i a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
- aprobarea Regulamentului de organizare 群i desfă群urare a analizei noului proiect de management al 
domnului Guțică-Florescu 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 群i 
desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 
- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social 
al S.C. „Compania de Apă Olt” S.A. cu aport în numerar 
- aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 
- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea 
componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului 群i Urbanism, a componenței Secretariatului 
Comisiei 群i a Regulamentului de organizare 群i funcționare a comisiei, cu modificările ulterioare 
-  însu群irea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 
     Proiectele de hotărâri susmenYionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care 
au stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziYiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 
     În perioada analizată m-am deplasat în localităYile care mi –au fost repartizate, unde am participat la 
discuYii cu primarii, viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să 
îmbunătăYească activitatea acestor localităYi în diferite domenii. 
    Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului JudeYean şi de partidul pe a cărui listă am 
candidat şi am fost ales consilier judeYean. 
     În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi 
FuncYionare a Consiliului JudeYean şi cu respectarea Legii administraYiei publice localenr. 
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 
CONSILIER JUDEXEAN 
GALAN VALERIA 
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