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                                       R A P O R TR A P O R TR A P O R TR A P O R T    

               cu  privire  la  activitatea desfăşurată pe anul 2008 

 

 
                 În p                 În p                 În p                 În perioada analizată, erioada analizată, erioada analizată, erioada analizată, în calitate de consilier judeţean, am  am  am  am 

activat activat activat activat în Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, 

sănătate, familie, protecţie copii şi cultesănătate, familie, protecţie copii şi cultesănătate, familie, protecţie copii şi cultesănătate, familie, protecţie copii şi culte  denumită pe scurt Comisia pentru Comisia pentru Comisia pentru Comisia pentru 

CulturăCulturăCulturăCultură. 

                  Membrii Comisiei pentrComisiei pentrComisiei pentrComisiei pentru Culturău Culturău Culturău Cultură s-au întâlnit într-un număr 

de 15 şedinţe15 şedinţe15 şedinţe15 şedinţe, analizând diverse proiecte de hotărâri  proiecte de hotărâri  proiecte de hotărâri  proiecte de hotărâri contribuind astfel la 

îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin consiliului judeţean. 

                  Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel 

judeţean pentru coordonarea activităţii  consiliilor comunale, orăşeneşti 

şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, 

Consiliul JudeţeanConsiliul JudeţeanConsiliul JudeţeanConsiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeniconsilieri judeţeniconsilieri judeţeniconsilieri judeţeni, aleşi prin vot 

universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii. 

                                    Consilierii judeţeniConsilierii judeţeniConsilierii judeţeniConsilierii judeţeni au obligaţia să prezinte un raport anualraport anualraport anualraport anual de de de de 

activitate,activitate,activitate,activitate, care 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. 

     Am fost ales consilier judeţeanAm fost ales consilier judeţeanAm fost ales consilier judeţeanAm fost ales consilier judeţean la alegerile locale din data de 

01 iunie 2008, iar mandatul mi-a fost validat în şedinţa de constituire a 

Consiliului Judeţean Olt din data de 23 iunie 2008 prin adoptarea 

Hotărârii nr. 67.  

           Deci, pentru anul 2008,  anul 2008,  anul 2008,  anul 2008, activitatea mea de consilier judeţean 

s-a    desfăşurat pe perioada 23 iunie  23 iunie  23 iunie  23 iunie –––– 31 decembrie 2008. 31 decembrie 2008. 31 decembrie 2008. 31 decembrie 2008.         

   Materialele prezentate Comisiei pentru CulturăComisiei pentru CulturăComisiei pentru CulturăComisiei 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 sub autoritatea Consiliului Judeţean; 

  - aprobarea acţiunilor culturale desfăşurate în judeţ pe anul 

2009; 

  - schimbare sediu pentru unele instituţii de cultură de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 

  - 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. 

                  În această perioadă Consiliul Judeţean OltConsiliul Judeţean OltConsiliul Judeţean OltConsiliul Judeţean Olt s-a întrunit în 9 9 9 9 
şedinţeşedinţeşedinţeşedinţe din care 7 ordinare7 ordinare7 ordinare7 ordinare şi 2 extraordinare.2 extraordinare.2 extraordinare.2 extraordinare.    
  La şedinţele  ordinare si extraordinare  ale Consiliului  

Judeţean  Olt s-au analizat, dezbătut şi aprobat un total de 100 hotărâri100 hotărâri100 hotărâri100 hotărâri 
pentru perioada 23.06. 23.06. 23.06. 23.06. –––– 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 după ce au fost analizate şi 

dezbătute cu    argumente pro si contra. 

                                                                            Problemele discutate în plenul Consiliului Judeţean,Problemele discutate în plenul Consiliului Judeţean,Problemele discutate în plenul Consiliului Judeţean,Problemele discutate în plenul Consiliului Judeţean, altele 

decât  cele discutate în comisie sunt următoarele:   

  - încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

  - validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

  - alegerea comisiei de validare; 

  - modificări în patrimoniul judeţului; 

  - organizarea şi coordonarea comisiilor de specialitate în 

principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

  - aprobarea  „Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Olt 

până în anul 2020”; 

  - aprobare „Regulament pentru efectuare transport public 

judeţean de persoane şi a caietului de sarcini pentru efectuarea 

transportului public judeţean de persoane”; 

  - aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

pentru situaţii de urgenţă” la nivelul Judeţului Olt; 

  - aprobare „Plan de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 

2009” pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi pentru 

instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean; 

  - aprobarea închiderii unor instituţii de tip vechi pentru 

protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial; 

  - înfiinţarea şi organizarea Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică ce 

funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean, constituit prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr. 99/28.08.2008 ce îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 



funcţionarea Poliţiei Române şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 

  - aprobarea parteneriatului pentru proiectul „Bursă de cereale 

Corabia” + cheltuielile aferente proiectului; 

  - desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean în Consiliile 

Etice şi cele consultative ale Spitalelor Slatina, Schitu şi Scorniceşti; 

  - numire reprezentanţi ai Consiliului Judeţean în diferite 

Consilii de Administraţie; 

  - aprobarea „Master Planului privind gestiunea deşeurilor 

2007 – 2037” în Judeţul Olt;    etc. 

  ÎÎÎÎn perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate 

cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu 

respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

   Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului 

Judeţean şi de partidul pe a cărei listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 
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