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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 studii economico –
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului denumită pe scurt
Comisia buget - finante, care s-a întrunit într-un număr de 38 şedinţe în care a analizat documente referitoare la :
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice
din cadrul Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap ,pentru lunile anului
2013.
- constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.
- repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2013, pentru achitarea arieratelor,pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, si estimari pe anii 2014-2016.
- repartizarea pe unitatii administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene si comunale si a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 , pentru achitarea
arieratelor,pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală, si estimari pe anii 2014-2016.
-aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013.
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pentru anul 2012.
- aprobarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unitatile de cult
apartinind cultelor religioase din judetul Olt
-aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud –Vest Oltenia pentru anul 2013.
- aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri si cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Sud
–Vest Oltenia si Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Romania –Bulgaria –Calaraşi ,pentru anul 2013.
-aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E ) pentru anul 2013.
- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul
2013.
- aprobare organigramă,numar de personal,stat de functii si Regulament de organizare si functionare pentru Centrul de Ingrijire
si Asistenta Soparlita din cadrul Directiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului Olt .
- aprobare organigramă,numar de personal pentru Directiea Generala de Asistenta Socială si Protectia Copilului Olt.
-aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 al SC OLT DRUM SA
-aprobarea primirii de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apa si de Canalizare ,, Oltul” respectiv municipiul Caracal si comunele Carlogani , Plesoiu,Ganeasa si Deveselu.
-aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Olt, cuantumul tarifelor şi
modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor.
- constituire comisie pentru intocmirea
- Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, pentru domeniul sport pe anul 2013;
- Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, pentru domeniul cultură pe anul 2013 ;
aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2013;
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-aprobarea platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice
Pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare Oltul pe anul 2013.
- aprobarea platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,OLT-ECO”pe anul
2013
-rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013.
- acordarea srijinului financiar de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2013,pentru unitatile de cult , apartinind
cultelor religioase din judetul Olt, recunoscute in Romania
-aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul investitii ,, Extindere si modernizare Sectie Unitate Primire Urgente
din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
- modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judetean Olt , pentru anul
2013, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.130, din 24.10.2012 :
aprobare organigrama, numar de personal , stat de functii si Regulament de organizare si functionare pentru Spitalul de Psihiatrie
Cronici Schitu-Greci.
- aprobarea realizarii proiectului ,, Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea
unei solutii e-guvernare performante,, in cadrul Programului Operational Sectorial
,,Cresterea Competivitatii Economice,,2007-20013,, Axa prioritara 3-TIC pentru sectoarele privat si public, Domeniul de interventie
3.2- Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice, Operatiunea 3.2.1, apel 3.
- aprobarea realizarii proiectului ,,Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol electronic in judetul Olt,, in cadrul
Programului Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii Economice,,2007-2013,, Axa prioritara 3–TIC pentru sectoarele privat
si public, Domeniul de interventie 3.2- Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice, Operatiunea 3.2.1., apel 3.
-aprobarea participarii judetului Olt , reprezentat prin Consiliulul Judetean Olt , la majorarea capitalului social al Societatii
Comerciale ,, Compania de Apa Olt’’ cu aport numerar.
- modificarea repartizarii pe unitati administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2013 , pentru achitarea arieratelor.
- modificarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2013 aprobat prin Hotararea Consiliului
Judetean Olt nr. 127 din 24.10.2012
-modificarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt,
pentru anul 2013 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 129 din 24.10.2012
-modificarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Cmerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 2013
aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 128 din 24.10.2012
- numire in functie publica de conducere de Director general al Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ;
- incetare modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de Director
general al Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ;
-acordare premii pentru elevii si profesorii indrumatori din judetul Olt ,care au obtinut rezultate deosebite la concursurile
nationale ,internationale si Olimiadele nationale si internationale de specialitate in anul 2013.
- transformare post in statul de functii al Siptalului Judetean de Urgenta Slatina
-aprobarea conturilor de executie a bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt la data de 30.06. 2013.
-aprobarea realizarii proiectului ,, Un viitor profesional de succes ’’ in cadrul Programului Dezvoltarea Resurselor Umane,Axa
prioritara 5- Promovarea masurilor active de ocupare,Domeniul major de interventie 5.1.- Dezvoltarea si implementarea
masurilor active de ocupare ;
-aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Asociatia,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni ’’ pentru anul 2013 ;
-aprobare organigrama si stat de functii pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt ;
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Scoala Populara de Arte si Meserii ;
-aprobare organigrama si stat de functii pentru Centrul Judetean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si
Cultural Olt ;
-aprobare organigrama si stat de functii pentru Muzeul Judetean Olt ;
-aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist ,,Doina Oltului’’
-aprobare organigrama si stat de functii pentru aparatul de Specialitate al Consiliului Judetean Olt ;aprobare organigrama si stat
de functii pentru Camera Agricola Olt ;
- aprobare componenta Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti ;
- aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti ;
aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui imobil din domeniul public al Judetului Olt.
- numire Comisie de evaluare si selectie a ofertelor culturale depuse in vederea atribuirii contractului pentru finantarea
nerambursabila din bugetul Consiliului Judetean Olt a programelor , proiectelor si actiunilor culturale pe anul 2013 ;
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- numire comisie de solutionare a contestatiilor la evaluarea si selectia ofertelor culturale depuse in vederea atribuirii
contractului pentru finantarea nerambursabila din bugetul Consiliului Judetean Olt a programelor , proiectelor si actiunilor
culturale pe anul 2013 ;
- trecerea din domeniul public al municipiului Slatina si din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina in domeniul public
al judetului Olt si in administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina , a unui tronson de drum comunal si incadrarea acestuia
din categoria functionala a drumurilor de interes local in categoria functionala a drumurilor de interes
judetean ;
- modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.153/2012 cu privire la incadrarea unui drum si a unor
tronsoane de drum din categoria functionala a drumurilor de interes local in categoria functionala a drumurilor de interes judetean
- distribuirea din depozite a produselor alimentare in cadrul Planului anual European de furnizare Ajutoare alimentare in beneficiul
persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD 2013.
- completarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.164/18.12.2012, referitoare la aprobarea : taxei pentru eliberarea autorizatiei de
amplasare si/sau de acces in zona drumurilor judetene , a tarifelor pentru acordul prealabil de amplasare si acces la drum judetean
, precum si a tarifelor de
utilizare a suprafetelor din zona drumurilor judetene , pentru anul 2013.
- completarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.168/18.12.2012, referitoare la APROBARE TAXE pentru anul 2013.
- trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt ,a unui imobil aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Olt ,in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia
- actualizarea retelei de drumuri judetene din judetul Olt prevazuta in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr.540/200 privind
aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice
-repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a limitelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a
limitelor la sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014 şi
estimările pe anii 2015 - 2017.
-stabilirea cuantumului pentru asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte, încălţăminte,
pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special din judeţul Olt.
-modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 100/27.09.2012 privind aprobarea proiectului “Port Turistic şi de
Agrement în zona Cap Amonte – Port Corabia” şi a
cheltuielilor aferente proiectului.
-aprobare Act Adiţional la Acordul de parteneriat pentru proiectul “Port Turistic şi de Agrement în zona Cap Amonte – Port Corabia”
, încheiat între Judeţul Olt şi oraşul Corabia
-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013, perntru acordarea de daruri cu ocazia
sărbătorilor de iarnă ;
-aprobarea Regulamentului –cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public judetean , in
judetul Olt ,a Conditiilor asociate autorizatiei de transport , precum si stabilirea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu pentru
curse regulate speciale , a autorizatiilor de transport, a copiei conforme a autorizatiei de transport si inlocuirea acestora.
-aprobarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de amplasare si / sau de acces in zona drumurilor judetene , a tarifelor pentru
acordul prealabil de amplasare si precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor judetene,
pentru anul 2014.
-stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fond locativ cu alta destinaţie decit cea de locuinţe,
aflate in domeniul public sau privat al judeţului , pentru anul 2014.
-stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2014.
-aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii Slatina in anul scolar 2013-2014
- aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatiile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean,pentru anul 2014.
- aprobare taxe pentru anul 2014.
- stabilire functii publice,prin modificarea calitatii unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Olt , din posturi aferente personalului contractual in posturi aferente functiilor publice de executie.
- aprobare organigrama si stat de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Olt.
-atribuirea licenţelor de traseu pentru trasele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic
judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
-desemnarea persoanei imputernicite sa reprezinte interesele Consiliului Judetean Olt in Adunarea Generala a Asociatilor la
societatea comerciala ce va fi infiintata pentru functionarea ,,Bursei de cereale Corabia
-aprobarea Calendarului manifestarilor culturale in anul 2014.
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia buget - finante, care s-a întrunit într-:
un număr de 9 şedinţe ordinare si 3 sedinte extraordinare în plenul Consiliului Judeţean Olt, , unde au fost adoptate hotărâri
care au fost analizate şi dezbătute cu argumente „pro” şi „contra”.
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. În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii,
viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi
în diferite domenii.
Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales
consilier judeţean.
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
Dumitrescu Viorel
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