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Autoritate a administratiei publice locale,constituita la nivelul judetean pentru coordonarea activitaii
consiliilor comunale ,orasenesti si municipal,in vederea realizarii serviciilor publice de interes
judetean,Consiliul Judetean este compus din consilieri judeteni care au obligatia sa prezinte un raport
annual de activitate,ce va fi facut public prin grija Secretarului judetului in conformitate cu dispozitiile
Legii administratiei publice locale nr.215’2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.In
Consiliul Judetean Olt,consilierii judeteni isi desfasoara activitatea in plenul Consiliului Judetean,iar intre
doua sedinte de plen,in cele 6 comisii de specialitate in principalele domenii de activitate.Una din cele
6comisii de specialitate in principalele domnii de activitate este si Comisia pentru administratia
publica,juridical,apararea ordinii publice,respectarea,drepturilor omului si relatii cu cetatenii denumita
pe scurt Comisia juridical.
In perioada mai sus mentionata ,in caliatae de consilier judetean,am activat in Comisia juridical care s-a
intrunit intr-un numar de 27 sedinte,personal participand la toate.
In aceste sedinte au fost analizate diverse proiecte de hotarari ,care au fost avizate ,duapa ce au fost
dezbatute cu argument,,pro,,si ,,contra,,pentru fiecare caz in parte.
-atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de personae prin curse regulate
special.
-incetarea mandatului unor consilieri judeteni.
-validare mandate de consilier judetean.
-Completare component comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt.
-stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pe anul 2013.
-stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana varstnica ingrijita in caminele pentru
personae varstnice pentru anul 2013.
-stabilirea contributiei lunare datorata de persoanele virstnice care dispun de venituri proprii si sunt
ingrijite in Caminele pentru persoane Varstnice din subordinea Directiei generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Olt sau de sustinatorii sai legali pentru anul 2013.

-modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.146 16.11.2012 privind aprobarea
contractarii unei linii de credit intern in valoare de 51.500 mii lei,pentru confinantarea si prefinantarea
proiectelor de interes judetean finantate de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.
-incetarea subproiectului de infiintare a Centrului de ingrijire zi pentru copiii aflati in situatii de risc in
comuna Cungrea judetul Olt si renuntarea la finantarea nerambursabila.
-aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Asociatia ,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,,pentru anul
2012.
-desmenarea persoanei imputernicite sa reprezinte interesele Judetului Olt in Asociatia ..Grupul Local
Prietenii Pescarilor Olteni.
-modificare raport de serviciu prin exercitarea cu character temporar a functiei publice de conducere
vacante de Director General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt.
-incetare numire temporara a domnului Popa Emil Costin pentru exercitarea cu character temporar a
functiei de conducere de Director General la Serviciul Judetean de Paza Olt.
-numire in functie de conducere de Director General al Serviciul Judetean de Paza Olt.
- aprobare rezultat final si aprobare proiect de management castigator la conscursul de proiecte de
management organizat pentru ocuparea postului de Diretor al Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Traditionale ,,Doina Oltului,, aprobare durata contract de management ,numire in
functia de Director al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale,,Doina Oltului.
-aprobarea organigrama si state de functii,pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Olt-aparat propriu si unitatile din structura acesteia.
-apropbare organigrama ,numar de personal si state de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta
Slatina,rezultate in urma desfintarii Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti,prin reorganizarea
acestuia ca structura fara personalitate juridical in cadrul Spiatalului Judetean de Urgenta Slatina.
-la acordare concediu fara plata sis suspendare contract individual de munca,pe perioada concediului
fara plata.
-constatare pierdere a calitaii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.
-desemnarea si validarea desemnarii nominale ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.
-aprobarea ghidului solicitantului ptr acordarea sprijinului financiar din bugetul Consilului Judetean Olt
ptr unitatile de cult apartinand cultelor religioase din judetul Olt.
-aprobarea primirii de noi membrii in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercominitara de Utilitati Publice
ptr Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare,,Oltul ,,respective municipiul Caracal si comunele
Carlogani,Plesoiu,Ganeasa,Deveselu.

-aprobarea organigrama,numar de personal,stat de functii si Regulament de organizare si functionare
ptr Centrul de Ingrijire si Asistenta Soparlita din cadrul Directieii Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Olt.
-aprobare organigrama,numar de personal ptr Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Olt.
-aprobare achizitionare de srvicii juridice de catre Consiliul Judetean Olt
-darea in folosinta gratuita a unor spatii din domeniul public al judetului Olt.
-aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul judetului Olt.
-modificare raport de serviciu prin detasare la Institutia Prefectului –judetul Olt in vederea exercitarii cu
caracter temporar a functiei publice de subprefect al jud. Olt
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.,-desemnarea si
validarea desmnarii nominale ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.
-constituire comisiepentru intocmirea .,
-Ghidului Solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru
activitati nonprofit de interes general ptr domeniul sport pe anul 2013.,
-Ghidului Solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru
activitai nonprofit de interes general,ptr domeniul cultura pe anul 2013.,
-aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finantarilor nerambursbile din fondurile publice
alocate ptr activitati nonprofit de interes general ptr domeniul sport pe anul 2013
-prelungirea valabilitatii Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate ptr
perioada 2008-2011,actualizat
-aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul investitii,,Extindere modernizare Sectie
Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean Slatina.
-modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului
Judetean Olt,ptr anul 2013,aprobat prin Hotarea Consiliului Judetean Olt nr.130din 24.10.2012
-aprobarea realizarii proiectului ,,Cresterea eficiente serviciilor adminstratiei publice locale din judetul
Olt prin implementarea unei solutii e-guvernare performante,,in cadrul Programului Operational
Sectorial.
-Cresterea Competivitatii Economice 2007 2013 Axa prioritara 3-11C pentru esctoarele privat si public.
Domeniul de interventie 3.2-Dezvolatare si cresterea eficiente serviciilor publice.Operaziunea 3.2.1.apel
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-aprobarea organizatii proiectului,,system informatics ptr gestionarea Registrului Agricol electronic in
judetul Olt,,in cadrul programului Operazional Sectorial,,Cresterea Competivititatii Economice 2007
2013,,
Axa prioritara 3-TIC pentru sectoarele privat si public.Domeniul de interventie 3.2-Dezvoltarea si
cresterea eficientei serviciilor publice,Operatiunea3.2.1.,apel3.
-modificarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Olt ptr anul 2013aprobat prin hotararea Consiliului Judetean Olt nr.127-24.10.2012
-modificarea Planului de Ocupare A Functiilor Publice din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a
Persoanelor,ptr anul 2013 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.129 -24.10.2012
-modificarea planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul Camerei Agricole judetene Olt ptr anul
2013 probat prin Hotararea Consiliului judetean Olt nr.128 -24.10.2012
-numire in funcie publica de conducere de Director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Olt
-incetare modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de
conducere de Director general al Directiei genrale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt.,
-actializarea Monografiei economica-militara a judetului Olt.,
-completarare Regulamentului intern de orgenizare si functionare a aparatului de specialitate si a
aparatului permanent de lucru ala Consilului Judetean Olt precum si a Cabinetului presedintelui
Consilului Judetean Olt.
-aprobarea ghidului Solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice
alocate ptr activitati nonprofit de interes general ptr domeniul cultura pe anul 2013
-numire comisie de evaluare si selectie a proiecteleo privind regimul finatarilor nerambursabile din
fondurile publice alocate ptr activitati nonprofit de interes general ptr domeniul sport pe anul 2013.
-privire la aprobarea realizarii proiectului ,,un viitor proesional de succes,,in cadrul Programului
Dezvoltarea Resurselor Umane,axa prioritara5-Promovarea masurilor active de ocupare,Domeniul major
de interventie 5.1,-Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.,
-aprobarea cotizatiei judetului Olt la Aasociatia ,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,,ptr anul 2013
-suspendarea de drept contract individual de munca ptr incapacitate temporara de munca.
-incetare suspendare de drept contract individual de munca ptr incapacitate temporara de munca si
reluare activitate.

-modificarea Hotararii Consiliului Olt nr.68 30.05.2013 cu privire la incetare suspendare contract
individual de munca ptr incapacitate temporara de munca si reluare activitate si stabilire drepturi
salariale.
-modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter tempora a unei functii publice de conducere.
-aprobare organigrama si stat de functii ptr Biblioteca Judeteana Olt,,Ion Minulescu,,
-aprobare organigrama si stat de functii ptr personalul din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al
Consiliului Judetean Olt.
-aprobare organigrama si stat de functii ptr Directia Judeteana de Evidenta a Persoanlelor Olt.,
-aprobare organigrama si stat de functii ptr Scoala Populara de Arte si Meserii.,
-aprobare organigrama si stat de functii ptr Centrul Judetean Ptr Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionala si Cultural Olt.
-aprobarea organigrama si si stat de functii ptr Muzeul Judetean Olt.
-aprobare organigrama si stat de functii ptr Ansamblul Profesionist,,Doina Oltului,,
-aprobare organigrama si stat de functii ptr aparatul de Specialitate al ConsilIului Judetean OLT.,
-aprobare component Comisie de Evaluare a Pesoanelor cu Handicap ptr Adulti.,
-aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei de E valuare a Persoanelor cu Handicap
ptr Adulti.,
-aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui imobil din domeniul Public al Judetului Olt.
-inlocuirea unui membru al comisiei ptr protectia copilului.
-numire comisie de evaluare si selectie a ofertelor culturale depuse in vedere atribuirii contractului ptr
finantare nerambursabila din bugetul Consilului Judetean Olt a programelor,proiectelor si actiunilor
cultural pe anul 2013.
-numire comisie de solutionare a contestatiilor la evaluarea si selectia ofertelor cultural depuse in
vederea atribuirii contractului ptr finantarea nerambursabila din bugetul Consilului Judetean Olt a
programelor ,proiectelor,si actiunilor cultural pe anul 2013.,
-transformare post in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
-privind preluare portului Corabia
-trecerea din domeniul public ,domeniul privat al Judetului Olt a unor immobile aflate in administrarea
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt,in vederea scoaterii din functiune si a
demolarii acestora

-trecerea unui terea din domeniul public si privat al Judetului Olt ,in domeniul public al municipiului
Slatina si in administrarea Consilului Local al municipiului Slatina
-modificarea articolului 2 alin(1)din HCJ nr.81 27.05.2010 cu modificarile ulterioare
-modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.100- 27.09.2012 privin aprobarea
proiectului ,,Port Turistic si de Agrement in zona Cap Amonte-Port Corabia,, si a a cheltuielilor aferente
proiectului
-aprobare Act Aditional la Acordul de parteneriat ptr proiectul,,Port Turist si de Agrement in zona Cap
Amonte- Port Corabia,,incheiat intre judetul Olt si orasul Corabia
-atribuirea corecta a unui traseu din Programul de transport public judeteande pesoane prin curse
regulate ptr perioada 2008/2013in judetul Olt
-transformare posturi in statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt.
-cresterea capacitatii Centrului de ingrijire si Asistenta din cadrul Complexului de Servicii Persoane
Adulte Slatina(CSPA Slatina)-structura fara personalitate juridica a Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectie a Copilului Olt,cu sediul in Slatina ,strada Toamnei nr,6 ,de la 60 la 72locuri,prin
afilierea modulului din strada Arcului nr.73A
-Infiintarea Centrului de Integrarare prin Terapie Ocupationala Draganesti-Olt(CITO Draganesti Olt),cu
sediul in irasul Draganesti Olt strada Caritatii nr.22 judetul Olt,in structura Directiei Gnerala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Olt,ca serviciu de tip residential adresat persoanelor adulte cu
handicap,fara personalitate juridical
-aprobare organigrama si Regulament de organizare si functionare ptr Directia Genarala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Olt
-aprobare organigrama,stat de functii si Regulament de organizare si functionare ptr Complexul de
Servicii Adulte Slatina(CSPA Slatina)si Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Draganesti
Olt(CITO Draganesti Olt)
-aprobarea ,,Calendarului manifestarilor cultural in anul 2013
-aprobare inchiriere imobil de catre Muzeul Judetean Olt
-la darea in folosinta gratuitaa unui imobil din domeniul public al Judetului Olt
-completarea unor membrii ai comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate ale
Consiliului Judetean Olt
In calitate de consilier judetean am participat la un nr. De 12 sedinte ordinare si 5 sedinte extraordinare
in plenul Consiliului Judetean Olt unde au fost adoptate hotarari care au fost analizate si dezbatute cu
argument,,pro,, si ,,contra,,.

Proiectele de hotarari sus mentionate ca problematica sau avizat in urma aprofundarii documentelor
care au stat la baza redactarii acestora si respectandu-se dispozitiile legale in vigoare ptr fiecare caz in
parte.
In calitate de consilier judetean am desfasurat la sediul partidului PP-DD audiente cu cetatenii
municipiului Slatina ,cat si cu cetatenii din alte localitati din judet,carora le-am retinut problemele si am
incercat in limita mijloacelor si posibilitatilor pe care le am ca si consilier judetean sau i-au indrumat
catre autoritatile competente..
-In perioada analizata am desfasurat o activitate in conformitate cu Regulamentul de Organizare si
Functionare a Consiliului Judetean si cu respectarea Legii adinistratiei publice locale nr.215/2001 cu
modificarile ci completarile urmatoare
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