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VASILE MIRELA

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
01.01.2018 - 31.12. 2018
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
AGRICULTURA, SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui membru sunt.
În perioada mai sus mentionata s-au analizat documente referitoare la :
-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din
beton armat pe DJ653, comuna Schitu, km 23+177“
- aprobare documentaţie tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi schimbare de
destinaţie corp C1, demolare corp C2, C3, C4, C5 la imobil Creşa nr. 1, în vederea aducerii în stare de
funcţionare şi desfăşurării de activităţi medicale“ ;
- aprobare documentaţie tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, Reabilitare şi
recompartimentare
Bloc
Medicală“
SJU
Slatina
- aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, reabilitare şi
recompartimentare Pavilion Materno - Infantil (etaj 2, etaj 3 parţial - Corp A Săli naşteri, etaj 5, etaj 6 şi
etaj 9)“
- modificarea şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare
-modificarea şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Rebilitare Centru Sf.
Valentin, strada Aleea Muncii, bl. FA24, sc. C, et. 4, ap. 10“ municipiul Slatina, judeţul Olt
- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“
-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Centru Sf.
Valentin, strada Aleea Macului, bl. FA22, sc. D, et. 4, ap. 15“, mun. Slatina, jud. Olt
- aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi
după încheierea contractelor de achiziţie publică de lucrări pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de
modernizare pe drumurile judeţene DJ546E, DJ703D şi DJ643C finanţate prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei
Movileni, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 546B
- tracerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea
Mare, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 657
- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2018
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- aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul
2018
- trecerea unui teren din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie
Cronici Schitu Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţuil Olt
-aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Judeţul Olt şi Oraşul Corabia în vederea organizării şi
finanţării acţiunii Dunărea în Anul Centenar - „Zeul fluviilor“ dedicată promovării culturale şi turistice a
oraşului Corabia şi a judeţului Olt
- predarea către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de
Investiţii CNI - SA a amplasamentelor necesare şi asigurarea condiţiilor în vederea execuţiei obiectivului
de investiţii „Consolidare maluri, decolmatare şi executare pod auto peste Pârâu Surdiu, pe DJ 648 A în
comuna Verguleasa, judeţul Olt, km 4+552 - 4+567“
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul
2018
-aprobarea plăţii cozizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară OLT-ECO pe anul 2018
- acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul
2018
- aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum
judeţean DJ 641, Km 10+045-12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“
-aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018
şi împuternicire Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt
atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta POTCOAVA (SINEŞTI) - SLATINA
-darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco“ a unui spaţiu dintr-un
imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
-atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele 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
- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect
-modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ
679B, 0.05 km, localitatea Văleni“
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum
judeţean DJ 657B, km. 26+400-27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“
- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la clădirea
Inspectoratului de Protecţie Civilă Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect
-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la clădirile publice
care aparţin Consiliului Judeţean Olt - Centrul Militar Judeţean Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum
judeţean DJ 546E, km. 15+750+16+750, L=1,000 km, comuna Oporelu, judeţul Olt“
- modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare
- încetare mandat de consilier judeţean
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- validare mandat de consilier judeţean
- completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Olt
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Montare post trafo şi grup
generator electric aparţinând Spitalului de Psihiatrie Cronici-Schitu, judeţul Olt“
-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ
546 km 1110+750, 0,03Km, localitatea Teslui, satul Moşteni“
- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei
Oboga, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 643
- trecerea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Judeţului Olt, din administrarea
Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt în administrarea Consiliului Judeţean Olt
- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii
medicale de urgenţă“ şi a cheltuielilor legate de proiect
- aprobarea documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc
Central (CorpC1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina
- aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „ Construire Pasarela
Legătura Pavilion Central-Pavilion Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina
- transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de
Urgență Slatina
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale Societăţii ComercialeDINU TUDOR INTIM S.N.C. pe ruta CARACAL-COMANCA-DEVESELU
- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare
etajele 2 si 3 inclusiv centrala termica sectia Pneumologie Scornicesti"
-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului privat al Judetului Olt si
aflat in administrarea Consiliului Judetean Olt
- modificarea HCJ nr. 139 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Imbunatatirea accesului
populatiei din judetele Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale de urgenta" si a cheltuielilor legate de
proiect
- preluarea in domeniul public al Judetului Olt a unui drum comunal si incadrarea acestuia din categoria
functionala a drumurilor de interes local in categoria functionala a drumurilor de interes judetean

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Termosistem sectia
Pneumologie Scornicesti "
- aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizati
dupa incheierea contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii " Modernizare drum judetean DJ
544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vadastrita", inclus pentru finantare prin Programul
National de Dezvoltare Locala, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013
- modificarea unei pozitii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt, insusit
prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare
-completarea "Calendarului manifestarilor culturale in anul 2018"
- aprobarea tarifelor pt. eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces la
drumurile judetene precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor judetene pentru
anul 2019
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- stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019
- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019”
- aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean
DJ 644,km. 33+345-37+185, L = 3,840 km., Morunglav-Cârlogani”
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 JUDEŢEN
VASILE MIRELA
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