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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
01.01.2013-31.12.2013
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
cultură,învătământ, activitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt
Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea
atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt.
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura
care s-a întrunit într-un număr de 24 şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de
hotarare :
- 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;
-modificare 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 rezultat final si aprobare proiect de management castigator la concursul de proiecte de
management organizat pentru ocuparea postului de Director al Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Traditionale ,,Doina Oltului ’’ , aprobare durata contract de management , numire in
functie de Director al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale ,,Doina Oltului ‘’
-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
-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 luna ianuarie 2013.
-aprobarea ghidului solicitantului pentru
acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unitatile de
cult apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- 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
-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.
-darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul public al judeţului Olt.
-aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile

din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru
domeniul sport pe anul 2013; - aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor
nerambursabile
din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru
domeniul cultură pe anul 2013;
- numire comisie de evaluare şi selecţie a proiectelor privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, pentru domeniul sport pe anul 2013;
- numire comisie de evaluare şi selecţie a proiectelor privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, pentru domeniul cultură pe anul 2013.
-inlocuirea unui membru al Comisiei pentru protectia copilului.
-aprobare organigrama, numar de personal , stat de functii si Regulament de organizare si functionare
pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci.
- transformare posturi in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Traditionale ,,Doina Oltului ’’
-completarea Regulamentului intern de organizare si functionare a aparatului de specialitate si a
aparatului permanent de lucru al Consiliului Judetean Olt precum si a Cabinetului presedintului
Consiliului Judetean Olt
-actualizarea Monografiei economico- militara a judetului Olt ;
-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 ;
- la 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.
- aprobare asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii
evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 2013 , Editia a III a,,
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului
,,Festivalul de Teatru Caracal 2013 , Editia a III a,,
-aprobare organigrama si stat de functii pentru Biblioteca Judeteana Olt ,, Ion Minulescu ’’
-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 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 ;
-inlocuirea unui membru al comisiei pentru protectia copilului.
- 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 ;
-suspendare de drept contract individual de munca pentru incapacitatea temporara de munca.
- masuri privind functionarea Scolii de Arte si Meserii Slatina.
-aprobarea realizarii proiectului ,,Sanatatea mai aproape de tine !,, finantat de catre Agentia Nationala
pentru Romi.
- 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

-aprobare organigrama ,stat de functii si plan de scolarizare pe anul scolar 2013-2014, pentru Scoala
Populara de Arte
si Meserii Slatina.
-suspendare de drept contract individual de munca pentru incapacitatea temporara de munca.
-aprobarea Planului De Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, pentru anul 2014.
-aprobarea Planului De Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2014 .
- trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt, a unor imobile aflate in
administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt , in vederea scoaterii din
functiune si a demolarii acestora .
- creşterea capacităţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din
cadrul Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina (CSPA Slatina) - structură fără personalitate
juridică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, cu sediul în
Slatina, strada Toamnei nr. 6, de la 60 la 72 locuri, prin afilierea modulului din strada
Arcului nr. 73A;
- înfiinţarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Drăgăneşti – Olt (CITO Drăgăneşti – Olt),
cu sediul în oraşul Drăgăneşti-Olt, strada Carităţii, nr. 22, Judeţul Olt, în structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, ca serviciu de tip rezidenţial adresat persoanelor adulte cu
handicap, fără personalitate juridică;
-aprobare organigramă şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt;
- aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Complexul
de Servicii Persoane Adulte Slatina (CSPA Slatina) şi Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Drăgăneşti – Olt (CITO Drăgăneşti – Olt)
- transformare posturi in statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt
- aprobarea ,, Calendarului manifestărilor
culturale,, in anul 2014.
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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