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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 :
- modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.141 /27.11.2008 privind aprobarea
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru proiectul ,, Reabilitarea sectiilor
expozitionale la Muzeul Judetean Olt si amenajeri peisagistice ,lucrari decorative pentru
evidentierea cladirii si a exponentelor’’ si a cheltuielilor aferente , modificata prin Hotararea
Consiliului Judetean Olt nr. 127/24.11.201
- modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 145/22.12.2011 cu privire la
aprobarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumurilor
judetene , a tarifelor pentru acordul prealabil de amplasare si acces la drum judetean , precum
si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor judetene, pentru anul 2012
- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.42/29.03.2012 referitoare la
actualizarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism.
- aprobarea Monografiei economico – militare a judetului Olt
- modificarea art.1 si a anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 11/26.01.2012, privind
aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 20.000 mii lei pentru
prefinantarea si cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de
la Uniunea Europeana.
- aprobarea Conventiei de Colaborare intre Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt, Consiliul Judeţean Olt si Fundatia Hope and Homes for Children Romania
- aprobarea proiectului ,,Port Turistic si de Agrement in zona Cap Amonte – Port Corabia ’’ si a
cheltuielilor aferente proiectului.
- aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul ,,Port Turistic si de Agrement in zona Cap
Amonte – Port Corabia ’’ si a cheltuielilor aferente proiectului.
- trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt , aflat in
administrarea Spitalului de Pshiatrie Schitu Greci, in vederea scoaterii din functiune si a
demolarii acestuia .
- infiintare post aferent personalului contractual ,pe perioada derularii proiectului,,Sistem integrat
de management al deseurilor in judetul Olt’’ proiect finantat din fonduri externe nerambursabile.
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-organizarea si functionarea Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Sistem Integrat de
management al deseurilor in judetul Olt” – UIP1
- modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 120/20.10.2008 cu privire la aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,Modernizarea Centrului de ingrijire si asistenta Slatina
si a cheltuielilor aferente proiectului.
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru subproiectul CENTRU DE INGRIJIRE DE ZI
PENTRU COPII AFLATI IN SITUATII DE RISC din comuna Cungrea ,judetul Olt.
- la trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt, aflat in
administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt , in vederea
scoaterii din functiune si demolarii acestuia .
- 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.
- aprobare inchiriere imobil de catre Muzeul Judetean Olt.
În aceasta s-au analizat în 7 întruniri un număr de 143 documentaţii din care : 92 documentaţii
pentru emiterea certificatelor de urbanism, 41 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de
construire, 2 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare, 6 documentaţii pentru
prelungirea certificatelor de urbanism, 4 prelungire autorizaţii de construire .
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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