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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 organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
denumită pe
scurt Comisia urbanism.
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia
urbanism , personal participând la :
218 documentaţii pentru emiterea certificatelor de urbanism,
90 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de construire,
6 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare,
15 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism,
12 prelungire autorizaţii de construire .
Documentaţiile analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în Rapoartele întocmite
de comisie, la fiecare şedinţă.
Comisia a mai analizat in alte 10 sedinte, proiecte de hotariri ale Consiliului Judetean Olt sau
rapoarte , hotărând în consecinţă , documentatii dintre care amintim :
-Aprobarea contractarii unei linii de credit intern pentru cofinantarea si prefinantarea proiectelor
de interes judetean finantate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana ;
-Incetarea subproiectului de infiintarea Centrului de Ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de
risc in comuna Cungrea,jud .Olt si renuntarea la finantarea nerambursabila ;
-Aprobarea Ghidului de solicitant ,privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului
judetean Olt pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase din judetul Olt ;
-Aprobarea primirii de noi membri in cadrul A.D.I.de Utilităti Publice pentru serviciul de
Alimentare cu Apă
si canalizare ”Oltul”,respectiv municipiul Caracal ,comunele
Cirlogani,Plesoiu,Găneasa, Deveselu;
-Planul de analiză si acoperire a riscurilor pentru situatii de urgentă la nivelul judetului Olt;
-Aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii : ” Extindere si
modernizare sectia Unitate de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina ”
-Completarea Regulamentului Intern de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate si
aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judetean Olt ;
-Preluarea unui teren in suprafata de de 1420 mp aflat in domeniul public al municipiului Slatina
,in administrarea Consiliului Jud.Olt in vederea organizarii de santier pentru realizarea
obiectivului de investitii ”Inchidere depozit neconform de deseuri menajere si stradale al
municipiului Slatina ” ;

1

-Aprobare organigramă si stat de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Olt
;
-Trecerea din domeniul public al municipiului Slatina si din administrarea Consiliului local Slatina
a unui tronson de drum comunal si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de
interes judetean ;
-Trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt,aflat in administrarea
D.G.A.S.P. in vederea scoaterii din functiune si demolarea acestuia ;
-Aprobarea actului aditional pentru obiectivul ”Port turistic si de agrement in zona Cap Amonte –
port Corabia ” ;
Documentaţiile analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în Rapoartele
întocmite de comisie, la fiecare şedinţă.
. 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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