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                                                                          R A P O R T 
                                               cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 
                                                                01.01.2013-31.01.2013   
         
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 munca, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca 
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru munca care 
s-a întrunit într-un număr de 25 şedinţe, personal am participat   la dezbaterea urmatoarelor   proiecte de 
hotarare: 
 
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi funcţionare pentru  
aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean; 
- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului 
Judeţean Olt; 
-incetarea  subproiectului de infiintare a Centrului de ingrijire zi  pentru copii 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. 
-raport de serviciu  prin exercitarea cu caracter temporar  a functiei publice de conducere  vacante de 
Director  General   al Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.                          
-aprobare organigrame si state de fuctii ,  pentru  Directia Generala  de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt – aparat propriu si unitatile din structura acesteia.  
    -  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. 
       - aprobare 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  juridica  in cadrul  Spitalului 
Judetean  de Urgenta Slatina 
    - la acordare concediu fara plata si suspendare contract individual de munca , pe perioada concediului fara 
plata 
          - aprobarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului  financiar din bugetul Consiliului 
Judeţean Olt pentru unitatile de cult  apartinind cultelor religioase din judetul Olt 
-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. 
-  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 Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Olt 
- modificare raport de serviciu prin detaşare la Instituţia Prefectului – judeţul Olt în vederea exercitării cu 
caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt. 
  - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;   - desemnarea şi 
validarea desemnării nominale ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
       ٠ 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 ; 

    ٠  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2013; 
- prelungirea valabilitatii Programului  de transport public judetean  de persoane  prin curse regulate  pentru 
perioada  2008-2011,actualizat. 
-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 : 
-actualizarea Monografiei  economico- militara a judetului Olt ; 
-  aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul  cultura pe anul 2013; 
-numire comisie de evaluare si selectie a proiectelor privind regimul finantarilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 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 ; 
- suspendare de drept contract individual de munca   pentru incapacitate temporara de munca. 
- incetare  suspendare de drept  contract individual de munca pentru incapacitate temporara de munca si 
reluare activitate 
- modificarea  Hotararii  Consiliului Judetean Olt  nr.68 din 30.05.2013 cu privire la incetare  suspendare 
contract individual de munca pentru incapacitate temporara de munca si reluare activitate si stabilire drepturi 
salariale. 
-aprobare organigrama  si stat de functii pentru personalul  din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al 
Consilului Judetean 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 ; 
   - 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 ; 
aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui imobil  din domeniul public al Judetului Olt. 
-transformare post in statul de functii al SPITALULUI  JUDETEAN DE URGENTA SLATINA 
- 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 
-atribuirea directa a unui traseu din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate 
pentru perioada  
2008-2013 ,in Judetul Olt.  
 
 
 



 
 
 
-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 publicemodificarea art.1,alin. (2) ,lit.f) ,si g) din  
- distribuirea din depozite a produselor alimentare in cadrul Planului anual European de furnizare Ajutoare 
alimentare in beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD  
2013.  
 -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. 
-atribuirea  directa a unui traseu din Programul de transport public judetean  de persoane  prin curse regulate  
pentru perioada  2008-2013,in Judetul Olt. 
- 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 ’’ 
-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 
Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au 
stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 
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. 
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