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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
01.01.2014 -31.12.2014
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 administratie publica,
juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia
juridica.
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit
într-un număr de 31 de şedinţe, personal participând la toate.
În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care au fost avizate,, după ce au fost dezbătute cu
argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte.
- incetarea mandatului unor consilieri judeteni.
- validare mandat de consilier judetean.
- Completare componenta comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt.
- stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.
-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 fiecare luna a anului 2014
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane
vârstnice pentru anul 2014
-stabilirea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele virstnice care dispun de venituri proprii si sunt
ingrijite in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt si /sau de sustinatorii sai legali pentru anul 2014
-solicitarea transmiterii unor bunuri apartinand domeniului public al statului si aflate in concesiunea Companiei
Nationale ,, Administratia Porturilor Dunarii Fluviale ,, SA Giurgiu din administrarea Ministerului Transporturilor in
administrarea Consiliului Judetean Olt.
- aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport pentru anul 2014
,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare.
- aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru
unitatile de cult apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- la modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.179 /20.12.2013,referitoare la aprobare taxe
pentru anul 2014.
-aprobare documentatie tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ la Muzeul Judetean Olt ,,
- inlocuirea unui membru al Comisiei pentru protectia copilului .
- transformare posturi in statul de functii al SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLATINA.
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Spitalului
Judetean de Urgenta Slatina pentru implementarea proiectului ,, Neutralizarea deseurilor medicale periculoase
rezultate din activitatea spitaliceasca’’

- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele 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
- eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.
- aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Olt in managementul si implementarea proiectului ,,Optimizarea
capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud –Vest Oltenia
- aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud –Vest
Oltenia,, si a participarii Judetului Olt cu o cota parte la constituirea contributiei proprii a solicitantului necesara
implementarii acestuia
-modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST OLTENIA
-trecerea unui teren din domeniul public al orasului Corabia si din administrarea Consiliului Local al orasului
Corabia in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt
- includerea unei constructii in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt.
-trecerea unor imobile din domeniul public al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului Local al orasului
Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt.
- includerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt.
-modificarea si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.132/2010 cu privire la aprobare
organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de Organizare si Functionare si Consiliul de Administratie
pentru Serviciul Judetean de Paza Olt
-aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile
judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pe anul 2014.
- aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România –Bulgaria –Călăraşi, pentru
anul 2014.
-asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii evenimentului ,,Festivalul de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul de Teatru Caracal
2014,Editia a IV-A”
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi
Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe anul 2014
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul 2014.
- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor
prin munca ,la nivelul judetului Olt.
- aprobarea ,,Planului de Amenajare a Teritorului Judetean Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Serviciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru in Consiliul de
Administratie al serviciului respectiv .
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din functiune si demolarii,a unei
parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta vila de protocol (S+P+2 )’’aflata in adminstrarea
Consiliului Judetean Olt.
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabiasi Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii S.C. ,, Bursa de Cereale
,,SRL Corabia.
- actualizarea Monografiei economico-militara a Judetului Olt
-aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin
curse regulate in judetul Olt.
-trecerea unor imobile din domeniul privat al judetului Olt in domeniul public al Comunei Simburesti (Spitalul
Simburesti).
-atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane prin servicii
regulate in trafic judeţean in judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019.
-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei
Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată
din Judetul Olt in perioada 2014 – 2020,, implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-modificarea art. 7 alin(3) din Regulamentul privind acordarea Titlului de Cetaten de Onoare al Judetului Olt
-

- aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si completat prin Hotararea Consiliul
Judeţean Olt nr. 52 din 25.03. 2010.
-conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
-aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiective de investitii din domeniul drumurilor judetene (DJ 546
E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B, 703B,703D) cuprinse si finantate prin Programul National de
Dezvoltare locala aprobat prin OUG 20/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la numire reprezentanti
ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare
publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt ,
cu modificarile ulterioare .
-aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare pentru anul scolar 2014-2015 si
Regulament de organizare si functionare pentru Scoala Populara de Arte si Meserii.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.
-aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii,,Lucrari de modernizare ,recompartimentare la
etajele 3 si 4 apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8 apartinand Sectiei Pediatrie din cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Slatina.
-la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din administrarea Consiliului Local al oraşului
Drăgăneşti-Olt, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Olt
pentru perioada 01.05.2013 –30.06.2019
-aprobarea Planului de Ocupare aFunctiilor Publice din cadrul Camerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 2015.
-desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Speciale Bals.
-aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare pentru Direcţia Generala de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si
Asistenta Spineni ;
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt– aparatul propriu si
ale unitatilor din structura directiei;
- modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unei colaborari intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt
si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului International de Handbal Feminin, in perioada 5-6
decembrie 2014 .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul Programului
Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor
si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1- Promovarea culturii antreprenoriale .
- stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2015.
- aprobare achizitionare de servicii juridice de catre Consiliul judetean Olt
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,republicata , cu modificările şi
completările ulterioare.
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