ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN OLT
COPIL UăăJENEL
Consilier Judetean

RAPORT
cuăprivireălaăactivitateaădesf şurat ăînăperioada
01.01.2017 - 31.12.2017
Autoritateă aă administra ieiă publiceă locale,ă constituit ă laă nivelă jude eană pentruă coordonareaă activit iiă
consiliilor comunale,ă or şeneştiă şiă municipale,ă înă vedereaă realiz riiă serviciiloră publiceă deă interesă jude ean,ă
Consiliulă Jude eanăesteăcompusă dină consilieri judeţeni careă auă obliga iaă s ă prezinteă ună raport anual de
activitate,ceă vaă fiă f cută publică prină grijaă Secretaruluiă jude uluiă înă conformitateă cuă dispozi iileă Legiiă
administra ieiăpubliceălocaleănr.215/2001,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Înă Consiliuluiă Jude eană Olt,ă consilieriiă jude eniă îşiă desf şoar ă activitateaă înă plenulă Consiliuluiă Jude ean,ă iar
întreădou ăşedin eădeăplen,ăînăceleă6ăcomisiiădeăspecialitateăînăprincipaleleădomeniiădeăactivitate.
Unaă dină celeă 6ă comisiiă deă specialitateă înă principaleleă domniiă deă activitateă esteă şiă Comisia pentru
administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu
ctatenii, denumit ăpeăscurtăComisia juridica.
Înă perioadaă maiă susă men ionat ,ă înă calitateă deă consilieră jude ean,ă am activat înă Comisia juridica
care s-aăîntrunităîntr-unănum rădeă25 de şedinţe,ăpersonalăparticipândăla toate.
Înăaceste şedin eăauăfostăanalizateădiverseăproiecteădeăhot râri, care au fost avizate,,ădup ăceăauăfostă
dezb tuteăcuăargumenteă„pro”ăşiă„contra”ăpentruăfiecareăcazăînăparte.
- încetareaămandatelorăunorăconsilieriăjude eni;
- validareaămandatelorăunorăconsilieriăjude eni;
- completareaăunorămembriăaiăcomisiilorădeăspecialitateăînăprincipaleleădomeniiădeăactivitateăaleăConsiliuluiă
Jude eanăOlt;
- desemnareămembriăînăAdunareaăGeneral ăaăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă„OLT-ECO“
- exercitareaăcuăcaracterătemporarăaăfunc ieiăpubliceădeăconducereăvacanteădeădirectorăexecutivăalăDirec ieiă
Jude eneădeăEviden ăaăPersoanelorăOlt
- -constatareaădesfiin riiăCamereiăAgricoleăJude eneăOlt
- transform riădeăposturiăînăstateleădeăfunc iiăaleăDirec ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ăşiăProtec iaă
Copilului Olt - aparatăpropriuăşiăserviciiăsocialeăf r ăpersonalitateăjuridic ădinăstructuraădirec iei;ă- modificarea
şiăcompletareaăRegulamentuluiădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăDirec ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ăşiă
Protec iaăCopiluluiăOlt
-aprobareaăorganigrameiă iăaăstatuluiădeăfuncțiiăpentruăSpitalulăJudețeanădeăUrgenț ăSlatina;ă- modificarea
structurii organizatoriceăaăSpitaluluiăJudețeanădeăUrgenț ăSlatina,ăaprobateăprinăHot râreaăConsiliuluiă
JudețeanăOltănr.227/15.12.2016.
- actualizarea Programului de transport rutier de persoaneăprinăserviciiăregulateăînătraficăjude eanăpentruă
jude ulăOlt,ăînăperioadaă01.05.2013-30.06.2019
-atribuireaăunorălicen eădeătraseuăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoane prin curse regulate
specialeăSociet iiăComercialeăMateusăTurăSRL
-modificareaăalin.(1)ăalăart.ă1ădinăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.ă81/30.07.2008ăcuăprivireăla
împuternicireăPreşedinteăalăConsiliuluiăJude eanăOlt
- aprobareătransformareăpostăînăstatulădeăfunc iiăalăSpitaluluiăJude eanădeăUrgen ăSlatina
-repartizareăpeăunit iăadministrativ-teritorialeăaăsumelorădefalcateădinătaxaăpeăvaloareaăad ugat ăpentruă
finan areaăcheltuielilorăprivindădrumurileăjude eneăşiăcomunaleăpeăanulă2017ăşiăestim rileăpeăanii 2018-2020
pentruăbugetulăjude uluiăOlt

- repartizareăpeăunit iăadministrativ-teritorialeăaăsumelorădefalcateădinătaxaăpeăvaloareăad ugat ăşiăaăcoteloră
defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea
arieratelorăproveniteădinăneplataăcheltuielilorădeăfunc ionareăşi/sauădeăcapital,ăînăordineaăcronologic ăaă
vechimiiăarieratelor,ăpentruărambursareaăratelorălaăîmprumuturileăcontractateăînăbazaăOrdonan eiădeăurgen ă
aăGuvernuluiănr.ă2/2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăaăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă
46/2015,ăaăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă8/2016,ăpentruăsus inereaăprogramelorădeădezvoltare
local ăşiăpentruăsus inereaăproiectelorădeăinfrastructur ăcareănecesit ăcofinan areălocal ăşiăestim riăpeăaniiă
2018-2020
- înlocuireaăunuiămembruăalăechipeiăintersectoriale localeă(E.I.L.)ăpentruăprevenireaăşiăcombatereaă
exploat riiăcopiilorăprinămunc ,ălaănivelulăJude uluiăOlt
-aprobareaăcotiza ieiăJudețuluiăOltălaăAsociațiaădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSud-Vest Oltenia pentru anul
2017
-aprobareaăcontribu ieiăConsiliuluiăJude eanăOltălaăbugeteleădeăvenituriăşiăcheltuieliăaleăAgen ieiădeă
DezvoltareăRegional ăSud-VestăOlteniaăşiăBiroulăRegionalădeăCooperareăTransfrontalier ăRomâniaBulgaria-C l raşi,ăpentruăanulă2017
-aprobareaăcotiza ieiăConsiliuluiăJude eanăOltălaăAsocia iaăLocalit ilorăşiăȘonelorăIstoriceădeăArt ădină
Româniaăpentruăanulă2017
- aprobareaăcotiza ieiăConsiliuluiăJude eanăoltălaăUniuneaăNa ional ăaăConsiliilorăJude eneădinăRomâniaă
(UNCJR) pentru anul 2017
- aprobareaăPlanuluiădeăAnaliz ăşiăAcoperireăaăRisculuiălaăniveluluiăJude uluiăOlt,ăreactualizatăpentruăanulă
2017
-aprobareaăpl iiăcotiza ieiăJude uluiăOltăpentruăsus inereaăactivit iiăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă
Olt-Eco pe anul 2017
- aprobareaăpl iiăcotiza ieiăJude uluiăOltăpentruăsus inereaăactivit iiăAsocia ieiădeăDezvoltare
Intercomunitar ădeăUtilit iăPubliceăpentruăServiciulădeăAlimentareăcuăAp ăşiădeăCanalizareă„Oltul“ăpeăanulă
2017
- încadrareaăAnsambluluiăProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradi ionaleă„DoinaăOltului“ăînăcategoriaă
institu iilorădeăspectacole;ă- aprobareaăRegulamentuluiădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăAnsambluluiă
ProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradi ionaleă„DoinaăOltului“
- aprobarea Regulamentului de organizareă iădesf urareăaăevalu riiămanagementuluiăpentruăAnsamblulă
ProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradiționaleă,,DoinaăOltului”,ăinstituțieăpublic ădeăcultur ădină
subordineaăConsiliuluiăJudețeanăOlt;ă- desemnareaăcomisieiădeăevaluareă iăaăsecretariatului comisiei de
evaluareă iădesemnareaăcomisieiădeăsoluționareăaăcontestațiilor
- modificareaăart.ă3ăalin.ă(1)ădinăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.ă95/29.07.2010ăcuăprivireălaădareaăînă
administrareaăMinisteruluiăAdministra ieiăşiăInternelorăpentruăInspectoratulădeăJandarmiăJude eanăOlt,ăaăunoră
imobileădinădomeniulăpublicăalăjude uluiăOlt
- asociereăîntreăJude ulăOltăşiăMunicipiulăCaracalăînăvedereaăorganiz riiăşiăfinan riiăevenimentuluiăFestivalulă
Na ionaleădeăTeatruă„ŞtefanăIordache“ăCaracală2017,ăEdi iaăaăVII-a; - aprobarea contractului de servicii
încheiatăînăvedereaăorganiz riiăevenimentuluiăFestivalulăNa ionalădeăTeatruă„ŞtefanăIordache“ăCaracală2017,ă
edi iaăaăVII-a
- transformareăpostăşiăînfiin areăposturiăînăstatulădeăfunc iiăalăŞcoliiăPopulareădeăArteăşiăMeserii
- completareaă„Calendaruluiămanifest rilorăculturaleăînăanulă2017“
- aprobareaăparticip rii ConsiliuluiăJude eanăOltăînăcolaborareăcuăŞcoalaăGimnazial ă„EugenăIonescu“ă
Slatina la organizarea Concursului - Festivalăinterjude enaădeăteatruăşcolară„EugenăIonescu“,ăedi iaăaăV-a
- aprobareaăparticip riiăConsiliuluiăJudețeanăOltăînăcolaborareăcuăDirecțiaăJudețean ăpentruăSportă iăTineretă
Oltă iăAsociațiaăJudețean ădeăFotbalăOltălaăorganizareaă“MemorialuluiăEugenăStanciu”ăedițiaăaăII-a
- transformareăpostăînăstatulădeăfunc iiăalăDirec ieiăJude eneădeăEviden ăaăPersoanelorăOlt
- transformareăposturiăînăstatulădeăfunc iiăalăCentruluiăJude eanăpentruăConservareaăşiăPromovareaăCulturiiă
Tradi ionaleăşiăCulturalăOlt
-transformareăposturiăînăstatulădeăfunc iiăalăSpitaluluiădeăPsihiatrieăCroniciăSchituăGreci
- aprobareaărezultatuluiăfinalălaăevaluareaăanual ăaămanagementuluiăAnsambluluiăProfesionistăpentruă
PromovareaăCulturiiăTradi ionaleă„DoinaăOltului“;ăaprobareaăcontinu riiăexercit riiăcontractuluiădeă
managementădeăc treămanagerulăAnsambluluiăProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradi ionaleă„Doinaă
Oltului“

-transformareăposturiăînăstatulădeăfunc iiăalăBilblioteciiăJude eneăOltă„IonăMinulescu“
-atribuirea uneiălicen eădeătraseuăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoaneăprinăcurseăregulateă
specialeăSociet iiăComercialeăRAISSANăSPRINTOURăS.R.L.ăpeărutaăPOTCOAVA(SINE TI)SCORNICE TI
- transformareăpostăînăstatulădeăfunc iiăalăAnsambluluiăProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradi ionaleă
Doina Oltului
- aprobarea structurii organizatorice, a organigrameiăşiăaăstatuluiădeăfunc iiăpentruăSpitalulădeăPsihiatrieă
Cronici Schitu Greci
- atribuireaăuneiălicen eădeătraseuăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoaneăprin curse regulate
specialeăSociet iiăComercialeăRAISSANăSPRINTOURăSRLăpeărutaăPotcoavaă(Sineşti)ă- Slatina
-actualizarea Monografiei economico - militareăaăJude uluiăOlt
- transformareăposturiăşiămutareăpostăînăstateleădeăfunc iiăaleăDirec ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ăşiă
Protec iaăCopiluluiăOltă- aparatulăpropriuăşiăserviciileăsocialeăcuăşiăf r ăcazare,ăf r ăpersonalitateăjuridic ,ădină
structuraădirec iei
- aprobareaăPlanuluiădeăac iuneăpentruăimplementareaăStrategieiăJude eneăAntifrogăOltăînăperioadaă20172020
- completareaă„Calendaruluiămanifest rilorăculturaleăînăanulă2017“
- înlocuireaăunuiămembruăalăechipeiăintersectorialeălocaleă(E.I.L.)ăcuăprevenireaăşiăcombatereaăexploat riiă
copiilorăprinămunc ,ălaănivelulăJude uluiăOlt
-prelungireaăcontractuluiădeăcomodatăîncheiatăîntreăConsiliulăJude eanăOltăşiăSocietateaă„BursaădeăCerealeă
CorabiaăSRL“
- participareaăJude uluiăOltălaăcofinan areaăproiectuluiă„Lucr riădeăconsolidare,ărestaurare,ăreconstituire,ă
conservareăşiăpunereăînăvaloareăaăansambluluiăarhitecturalăM n stireaăBrâncoveni“
- reîncadrareaăînăfuncțiaădeăconducereădeămanageră(director)ăalăAnsambluluiăProfesionistăpentruă
PromovareaăCulturiiăTradiționaleă„DoinaăOltului”
- reîncadrareaăînăfunc iaădeăconducerădeămanageră(director)ăalăŞcoliiăPopulareădeăArteăşiăMeserii
- reîncadrareaăînăfunc iaădeăconducereădeămanageră(director)ăalăCentruluiăJude eanăpentruăConservareaăşiă
PromovareaăCulturiiăTradi ionaleăşiăCulturalăOlt
- reîncadrareaăînăfunc iaădeăconducereădeămanageră(director)ăalăBiblioteciiăJude eneăOltă„IonăMinulescu“
-reîncadrareaăînăfunc iaădeăconducereădeăDirectorăgeneralăalăServiciuluiăJude eanădeăPaz ăOlt
- reîncadrareaăînăfunc iaădeăconducereădeăManageră(director)ăalăMuzeuluiăJude eanăOlt
-constatareaăîncet riiăexercit riiăcuăcaracterătemporarăalăfunc ieiăpubliceădeăconducereăvacanteădeăDirectoră
executivăalăDirec ieiăJude eneădeăEviden ăaăPersoanelorăOlt;ă- exercitareaăcuăcaracterătemporarăaăfunc ieiă
publiceădeăconducereăvacanteădeăDirectorăexecutivăalăDirec ieiăJude eneădeăEviden ăaăPersoanelorăOlt
- stabilireaăindemniza ieiămaxim ălunar ăpentruăconsilieriiăjude eniăpeăperioadaă1ăiulieă2017ă- 31 decembrie
2021
- stabilireaăsalariilorădeăbaz ăpentruăfunc iileăpubliceăşiăcontractualeădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăşiă
aparatuluiăpermanentădeălucruăaleăConsiliuluiăJude eanăOlt,ăprecumăşiădinăcadrulăCabinetuluiăPreşedinteluiă
ConsiliuluiăJude eanăOlt,ăîncepândăcuădataădeă1ăiulieă2017
- stabilireaăsalariilorădeăbaz ăpentruăfunc iileăpubliceăşiăcontractualeădinăcadrulăaparatuluiăpropriuăalăDirec ieiă
GeneraleădeăAsisten ăSocial ăşiăProtec iaăCopiluluiăOlt,ăîncepândăcuădataădeă1ăiulie 2017
-stabilireaăsalariilorădeăbaz ăpentruăfunc iileăpubliceăşiăcontractualeădinăcadrulăDirec ieiăJude eneădeăEviden ă
aăPersoanelorăOlt,ăîncepândăcuădataădeă1ăiulieă2017
-aprobarea/avizareaădocumentelorănecesareăderul riiăprocedurilorădeălicita ieăpublic ăorganizateăînăvedereaă
atribuirii: - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activit ilorădeăcolectareăşiătransportăaă
deşeurilorămunicipaleăşiăaltorăfluxuriădeădeşeuri,ăcomponenteăaleăserviciuluiădeăsalubritateădeăpeărazaă
jude uluiăOlt;ă- ContractuluiădeăManagementăIntegratăalăDeşeurilorăB lteniăşiăaăSta iilorădeătransfer,ăprecumăşi
monitorizareăaădepozitelorăneconformeăînchiseădinăjude ulăOlt
-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
- aprobareaăproiectuluiă„Reabilitareătermic ăpentruăîmbun t țireaăeficiențeiăenergeticeăpentruăsediulă
ConsiliuluiăJudețeanăOltă”ă iăaăcheltuielilorălegate 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
- transformareăpostăvacantăînăstatulădeăfuncțiiăalăAnsambluluiăProfesionistăpentru Promovarea Culturii
Tradiționaleă,,DoinaăOltului”

- 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
-modificareaă iăcompletareaăHot râriiăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.130/24.08.2017ăcuăprivireălaăconsultareaă
cet țenilorăjudețului,ăprinăreferendum,ăreferitorălaăatribuireaădenumiriiăOlt-RomanațiăjudețuluiăOlt
- aprobareaăproiectuluiă„Reabilitareătermic ăpentruăîmbun t ireaăeficien eiăenergeticeălaăSpitalulăJude eană
deăUrgen ăSlatina“ăşiăaăcheltuielilorălegateădeăproiect
- transformareaăunorăposturiăvacanteăşiămutareaăunuiăpostăvacantăînăstateleădeăfunc iiăaleăDirec ieiăGeneraleă
deăAsisten ăSocial ăşiăProtec iaăCopiluluiăOltă- aparatulăpropriuăşiăserviciileăsocialeăcuăşiăf r ăcazare,ăf r ă
personalitateăjuridic ,ădinăstructuraădirec iei
- transformareaăunorăposturiăînăstatulădeăfunc iiăalăSpitaluluiăJude eanădeăUrgen ăSlatina
- atribuireaăuneiălicen eădeătraseăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoaneăprinăcurseăregulateă
specialeăSociet iiăComercialeăDinuăTudorăIntimăSNC,ăpeărutaăCaracal - Comanca - Deveselu
-trecereaădinăadministrareaăConsiliuluiăJude eanăOlt,ăînăadministrareaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăCungrea,ă
aăuneiăp r iădinăzonaădrumuluiăjude eanăDJ 703D
- includereaăînădomeniulăpublicăalăJude uluiăOlt,ăaăunorăimobileăşiăaăterenuluiăaferentăsituateăînăcomunaă
Spineni,ăjude ulăOlt,ăînăcareăfunc ioneaz ăCentrulădeăÎngrijireăşiăAsisten ăSpineni
-aprobareaăorganigramei,ăaăstatuluiădeăfunc iiăşiăaăPlanuluiădeăşcolarizareăpentruăanulăşcolară2017-2018
pentruăŞcoalaăPopular ădeăArteăşiăMeserii
- aprobareaărezultatuluiăfinalălaăevaluareaăfinal ăaămanagementuluiăMuzeuluiăJude eanăOlt;ă-aprobarea
continu riiămanagementuluiădeăc treămanagerulăMuzeuluiăJude eanăOlt
- transformareaăunuiăpostăvacantăînăstatulădeăfunc iiăalăSpitaluluiădeăPsihiatrieăCroniciăSchituăGreci
-acordareăpremiiăpentruăeleviiăşiăprofesoriiăîndrum toriădinăjudețulăOlt,ăcareăauăobținutărezultateădeosebiteălaă
Olimpiadeleăna ionaleăşiăinterna ionaleădeăspecialitate
- transformareăpostăvacantăînăstatulădeăfunc iiăalăCentruluiăJude eanăpentruăConservareaăşiăPromovarea
CulturiiăTradi ionaleăşiăCulturalăOlt
-transformareăpostăînăstatulădeăfunc iiăalăBiblioteciiă„IonăMinulescu“,ăcaăurmareăaăpromov riiăînăgradă
profesional imediat superior
- transformareăpostăvacantăînăstatulădeăfunc iiăalăDirec ieiăJude eneădeăEviden ăaăPersoanelorăOlt
-rectificareăpozi ieădinăanexaălaăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.ă143/25.09.2017ăcuăprivireălaă
transformareaăunorăposturiăvacanteăşiămutareaăunuiăpostăvacantăînăsateleădeăfunc iiăaleăDirec ieiăGeneraleă
deăAsisten ial ăSocial ăşiăProtec iaăCopilului Olt - aparatulăpropriuăşiăserviciileăsocialeăcuăşiăf r ăcazare,ăf r ă
personalitateăjuridic ,ădinăstructuraădirec iei
- aprobareaăproiectuluiă„Modernizareădrumăjude eanăDJă642,ăStoeneştiă(intersec ieăDN6)ă- Giuv r ştiă(limit ă
jude ulăTeleroman)“,ăaăcheltuielilorălegateădeăproiectăşiăaăacorduluiădeăparteneriat
- desfiin areăpostăvacantăşiăînfiin areăpostăînăstatulădeăfunc iiăalăAnsambluluiăProfesionistăpentruăPromovareaă
CulturiiăTradi ionaleă„DoinaăOltului“
- aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Jude eanăOlt,ăDirec iaădeăS n tateăPublic ăOltăşiă
InspectoratulăŞcolarăJude eanăOltăprev zutădeăOrdinulăMinistruluiăMuncii,ăFamiliei,ăProtec ieiăSocialeăşiă
Na ionaleăşiăCercet riiăŞtiin ificeănr.ă1985/1305/5805/2016
-- transformarea unor posturi ca urmareăaăpromov rii,ătransformareaăaădou ăposturiăvacante,ămutareaăaă
dou ăposturiăvacante,ădesființareaăaădou ăposturi,ăînăstatulădeăfuncțiiăalăSpitaluluiăJudețeanădeăUrgenț ă
Slatina; - aprobareaănumaruluiădeăposturiăpentruăSpitalulăJudețeanădeăUrgenț ăSlatina.
- t iereaăşiăvalorificareaăprinălicita ieăpublic ăcuăstrigareăaă„maseiălemnoaseăpeăpicior“ădeăpeăaliniamenteleă
drumurilorăjude ene

--rectificareaăpozi ieiădinăAnexaănr.ă3ălaăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.ă18/23.02.2017ăcuăprivireălaă
aprobareaăorganigrameiăşiăaăstatuluiădeăfunc iiăpentruăSpitalulăJude eanădeăUrgen ăSlatina;ămodificarea
structuriiăorganizatoriceăaăSpitaluluiăJude eanădeăUrgen ăSlatina;ămodificareaăstructuriiăorganizatoriceăaă
SpitaluluiăJude eanădeăUrgen ăSlatina,ăaprobateăprinăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.ă227/15.12.2016
-aprobareaăPlanuluiădeăOcupareăaăFunc iilorăPubliceădinăcadrulăDirec ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ăşiă
Protec iaăCopiluluiăOlt,ăpentruăanulă2018
- aprobareaăPlanuluiădeăOcupareăaăFunc iilorăPubliceădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăalăConsiliuluiă
Jude eanăOlt,ăpentruăanulă2018
-aprobarea Planului de OcupareăaăFunc iilorăPubliceădinăcadrulăDirec ieiăJude eneădeăEviden ăaă
Persoanelor Olt, pentru anul 2018
-desemnareaăunuiăreprezentantăalăConsiliuluiăJude eanăOltăînăcadrulăConsiliuluiădeăadministra ieăală
ServiciuluiăJude eanădeăPaz ăOlt
-repartizareaăpeăunit iăadministrativ-teritorialeăaăinfluențelorălaăsumeleădefalcateădinătaxaăpeăvaloareaă
adaugat ă iălaăcoteleădefalcateădinăimpozitulăpeăvenit,ăpentruăechilibrareaăbugetelor locale pe anul 2017
pentruăachitareaăarieratelorăproveniteădinăneplataăcheltuielilorădeăfuncționareă i/sauădeăcapital,ăînăordineaă
cronologic ăaăvechimiiăarieratelor,ăpentruărambursareaăratelorălaăîmprumuturileăcontractateăînăbazaă
OrdonanțeiădeăurgențaăaăGuvernuluiănr.ă2/2015,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare,ăaăOrdonanțeiădeă
urgențaăaăGuvernuluiănr.ă46/2015,ăaăOrdonanțeiădeăurgențaăaăGuvernuluiănr.ă8/2016,ăpentruăsusținereaă
programelorădeădezvoltareălocal ă iăpentruăsusținereaăproiectelorădeăinfrastructur ăcareănecesit ăcofinanțareă
local
-aprobareaăprimiriiăunuiănouămembruăînăcadrulăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ădeăUtilit iăPubliceă
pentru Serviciul de AlimentareăcuăAp ăşiădeăCanalizareă„Oltul“,ărespectivăComunaăBrastav u
- completareaăAnexeiălaăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.ă161/26.10.2017ăcuăprivireăla:ăacordareăpremii
pentruăeleviiăşiăprofesoriiăîndrum toriădinăjude ulăOlt,ăcareăauăob inutărezultateădeosebiteălaăOlimpiadeleă
na ionaleăşiăinterna ionaleădeăspecialitate
- acordul de principiu pentruăschimbareaădestina ieiăunuiăterenăsituatăînăcomunaăSchitu,ăjude ulăOltăşiă
transmitereaăacestuiaădinădomeniulăpublicăalăJude uluiăOltăşiădinăadministrareaăSpitaluluiădeăPsihiatrieă
Cronici Schitu-Greci,ăînădomeniulăpublicăalăcomuneiăSchitu,ăjude ulăOlt
- modificareaăart.1ădinăHot râreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.163/26.10.2017ăcuăprivireălaătransformareăpostă
înăstatulădeăfuncțiiăalăBiblioteciiăJudețeneăOltă,,IonăMinulescuˮ,ăcaăurmareăaăpromov riiăînăgradăprofesională
imediat superior
- aprobareaăproiectuluiă„Modernizareădrumăjude eanăDJ643,ăKMă0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş,ă
Jude ulăOlt“,ăaăcheltuielilorălegateădeăproiectăşiăaăacorduluiădeăparteneriat
-modificareaăart.ă3ădinăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.ă142/25.09.2017ăcuăprivireălaăaprobareaă
proiectuluiă„Reabilitareătermic ăpentruăîmbun t ireaăeficien eiăenergeticeălaăSpitalulăJude eanădeăUrgen ă
Slatina“ăşiăaăcheltuielilorălegateădeăproiect
acordareăpremiiăpentruăsportiviiă iăantrenoriiădinăjudețulăOlt,ăcareăauăobținutărezultateădeosebiteălaă
CampionateleăMondiale,ăEuropeneă iăBalcaniceă– SporturiăOlimpiceă iăechipeiădeăfotbalăATHLETIC
SLATINAăpentruăcâ tigareaăturneuluiăinternațională„FOOTBALLăCUPăBARCELONA”
aprobareaăorganigrameiă iăaăstatuluiădeăfuncțiiăpentruăSpitalulădeăPsihiatrieăCroniciăSchituăGreci
- aprobareaăRegulamentuluiădeăorganizareă iădesf urareăaăanalizeiănouluiăproiect de management al
domnuluiăGuțic -FlorescuăLaurențiu-Gerard,ămanagerăalăMuzeuluiăJudețeanăOlt,ăcareăaăobținutălaăevaluareaă
final ăaămanagementuluiănotaă9,72;ă- desemnareaăcomisieiădeăanaliz ,ăaăsecretariatuluiăcomisieiădeăanaliz ă
iădesemnareaăcomisieiădeăsoluționareăaăcontestațiilor.
- aprobareaăparticip riiăjudețuluiăOlt,ăreprezentatăprinăConsiliulăJudețeanăOlt,ălaămajorareaăcapitaluluiăsocială
alăS.C.ă„CompaniaădeăAp ăOlt”ăS.A.ăcuăaportăînănumerar
- aprobareaăstatuluiădeăfuncțiiăpentruăDirecțiaăJudețean ădeăEvidenț ăaăPersoanelorăOlt
- modificareaăanexeiănr.1ălaăHot râreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.ă42/29.03.2012ăprivindăactualizareaă
componențeiăComisieiăTehniceădeăAmenajareaăTeritoriuluiă iăUrbanism,ăaăcomponențeiăSecretariatuluiă
Comisieiă iăaăRegulamentuluiădeăorganizareă iăfuncționareăaăcomisiei,ăcuămodific rileăulterioare

- însu ireaăInventaruluiăbunurilorăcareăaparținădomeniuluiăpublicăalăJudețul
Proiecteleădeăhot râriăsusmen ionateăcaăproblematic ,ăs-auăavizatăînăurmaăaprofund riiădocumentelor care
auă stată laă bazaă redact riiă acestoraă şiă respectându-seă dispozi iileă legaleă înă vigoareă pentruă fiecareă cază înă
parte.
Înăperioadaăanalizat ăm-amădeplasatăînălocalit ileăcareămiă–auăfostărepartizate,ăundeăamăparticipatălaădiscu iiă
cu primarii, viceprimariiă şiă consilieriiă localiă atâtă peă problemeă politiceă câtă şiă administrativeă meniteă s ă
îmbun t easc ăactivitateaăacestorălocalit iăînădiferiteădomenii.
Amă îndeplinită şiă alteă sarciniă dateă deă conducereaă Consiliuluiă Jude eană şiă deă partidulă peă aă c rui list ă amă
candidatăşiăamăfostăalesăconsilierăjude ean.
Înă perioadaă analizat ă amă desf şurată oă activitateă înă conformitateă cuă Regulamentulă deă Organizareă şiă
Func ionareă aă Consiliuluiă Jude eană şiă cuă respectareaă Legiiă administra ieiă publiceă localenr.ă
215/2001,republicata , cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
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