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                                                        R A P O R T 

                         cu  privire  la  activitate  desfăşurată   pe  perioada  01.01. – 31.12. 2008 
 

  În anul 2008, în calitate de consilier judeţean, mi-am desfăşurat activitatea în 
două Consilii Judeţene diferite: jumătate de an în Consiliul Judeţean ales la 6 iunie 2004, dar nu 
de la începutul mandatului ci de la 01 august 2007, iar jumătate de an în Consiliul Judeţean ales 
la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale desfăşurate la data de  01 iunie 2008 
şi constituit prin HCJ 68/23 iunie 2008. 
  În cadrul Consiliului Judeţean care a funcţionat în prima jumătate a anului 2008 
am activat în Comisia pentru Cultură, iar în Consiliul Judeţean ce a rezultat după alegerile de la 
o1 iunie 2008 am activat în cadrul Comisiei  pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură, denumită prescurtat Comisia pentru Urbanism. 
   Consiliul Judeţean care a funcţionat în perioada 01.01. – 30.05.2008 s-a întrunit 
în 6 şedinţe din care 5 ordinare şi una extraordinară, iar Comisia pentru Cultură  din care am 
făcut  parte, s-a întrunit în 11 şedinţe. 
  Consiliul Judeţean care a funcţionat în partea a doua a anului 2008, cel rezultat 
în urma alegerilor de la 01 iunie 2008 s-a întrunit în 9 şedinţe din care 7 ordinare şi 2 
extraordinare, iar comisia din care fac parte în 15 şedinţe unde a analizat 243 documentaţii  în 
vederea obţinerii a 177 certificate de urbanism, 47 autorizaţii de construire, 12 autorizaţii de 
desfiinţare, 6 prelungiri valabilitate certificate de urbanism, 1 prelungire valabilitate autorizaţie 
de construire şi 13 rapoarte în susţinerea de 13 proiecte de hotărâri. 
  Materialele prezentate spre analiză atât Consiliului Judeţean cât şi comisiei din 
care fac parte  au fost consemnate în Registrul de procese verbale, luându-se hotărârile de 
rigoare, după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare.  
                  Domeniile de referinţă  pentru documentaţiile prezentate spre analiză Comisiei de 
Urbanism  au fost:    

- construiri de balastiere şi staţii preparare betoane; 
- amplasare staţii GPL; 
- construiri de capele mortuare; 
- amenajări  şi regularizări râuri; 
- construiri ansambluri rezidenţiale;              
- hale de producţie; 
- locuinţe pentru una sau mai multe familii; 
- case de vacanţă; 
- modernizări de drumuri; 
- construiri şi modernizări de poduri şi podeţe; 
- instalare fibră optică; 
- RK  conductă transport ţiţei; 
- amplasare staţii telefonice; 
- reparaţii acoperişuri biserici; 
- construiri spaţii comerciale;   etc. 
Materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:  

                      - aprobări de organigrame, stat de funcţii, nr. de personal, Regulamente de 
Organizare şi Funcţionare pentru instituţiile de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Olt; 



  - aprobarea unor proiecte de dezvoltare, modernizare şi dotare unităţi de cultură 
şi sănătate din judeţ (spitale, biblioteci etc.); 
  - transformări de posturi la instituţiile de cultură de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean; 
  - numirea şi eliberarea din funcţii a unor directori ai instituţiilor de cultură de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean; 
  - aprobarea acţiunilor culturale desfăşurate în judeţ pe fiecare an calendaristic în 
parte;  
  - acordare de premii pentru elevii şi sportivii cu rezultate deosebite la întrecerile 
naţionale; 
  - acordare de burse şcolare pentru elevii din mediul rural cu rezultate bune la 
învăţătură etc. 
                   La şedinţele ordinare si extraordinare ale Consiliului judeţean Olt s-au analizat, 
dezbătut şi aprobat un total de 65  hotărâri pentru perioada 01.01. – 12.06.2008 şi 100 de 
hotărâri pentru perioada 23.06. – 31.12.2008 după ce au fost analizate şi dezbătute cu 
argumente pro si contra. 
                    Principalele probleme reglementate în hotărâri au fost:                     
  - aprobarea Regulamentului Intern de Organizare şi  Funcţionare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
  - încadrarea în categorii funcţionare a unor drumuri şi uliţe din comunele şi satele 
judeţului; 

- aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt; 
- rectificarea bugetului propriu al Consiliului Jude ţean Olt; 

  - repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din 
T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale; 
  - utilizări sume din  Fondul de rulment; 
  - stabilire cost anual pentru întreţinerea unei persoane cu handicap, a unei 
persoane vârstnice, a unui copil; 
  - aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării unor proiecte ca:  

ü reabilitarea secţiilor expoziţionale la Muzeul Judeţean; 
ü modernizarea Căminului de Îngrijire şi Asistenţă Slatina; 
ü reabilitarea Căminului de Îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa; 
ü reabilitarea Centrului de Terapie Ocupaţională Drăgăneşti; 
ü modernizarea Centrului de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni;  
ü modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatorului Serviciului Judeţean 

de Urgenţă; 
ü îmbunătăţirea situaţiei romilor din localităţile judeţului; 
ü aprobare indicatori tehnico-economici ai unor obiective de investiţii; 

- asocierea Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile locale din judeţ  
pentru realizarea „Sistemului de management integrat al deşeurilor”; 
  - aprobare  Program de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 
  - aprobarea organigramelor, numărului de personal, ştatelor de funcţii, 
Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 
  - numirea şi eliberarea din funcţie a unor directori ai instituţiilor de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Olt;          etc. 
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