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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
01.01. - 31.12. 2009
Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni, aleşi
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile
legii şi este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel
judeţean pentru coordonarea activităţii
consiliilor comunale,
orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de
interes judeţean.
Consilierii judeţeni au obligaţia să prezinte un raport anual
de 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 devenit consilier judeţean în urma alegerilor 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.
În perioada analizată, în calitate de consilier judeţean, am
activat în Comisia pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţenii, denumită pe scurt Comisia Juridică, care s-a
întrunit într-un număr de 25 şedinţe şi am participat la toate aceste
şedinţe, unde au fost analizate proiecte de hotărâri şi rapoarte ale
direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Judeţean Olt în susţinerea acestor proiecte de hotărâri, referitoare la:
- înfiinţarea unui Complex de Servicii în cadrul D.G.A.S.P.C. Olt şi
aprobare organigramă, nr. de personal, stat de funcţii şi Regulament
de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. Olt ;
- constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică;
- desemnarea şi validarea de noi membrii în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică;
- aprobare Calendar cu manifestările culturale din Judeţul Olt pe
anul 2010;
- delegarea de atribuţii;
- numiri şi eliberări „în” şi „din” funcţie publică;
1

- aprobarea STATUTULUI JUDEŢULUI OLT;
- desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean în Comisia
socio -economică
de
examinare
şi
avizare
a
implantării
structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare;
- aprobarea participării la „Programul de înlocuire sau de
completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme
care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului” şi
aprobarea contractării finanţării;
- modificare act constitutiv şi primirea de noi membrii în
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLTUL”;
- modificarea încadrării unor drumuri locale (uliţe) în categoria de
drumuri comunale în anumite localităţi ale judeţului;
- aprobare parteneriat pentru proiectul „Parc Industrial Corabia;
- aprobarea contractului de asociere dintre Consiliul Judeţean Olt
şi Clubul Sportiv „Aluminiu ALRO” Slatina;
- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni care se află în
stare de incompatibilitate;
- validarea mandatelor unor consilierilor judeţeni care se află
pe listele de supleanţi ale partidelor politice ce alcătuiesc Consiliul
Judeţean;
- modificări în Comisia de validare a Consiliului Judeţean Olt;
- organizarea, completarea şi coordonarea comisiilor de
specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului
Judeţean;
- aprobarea organigramelor, numărului de personal, statelor de
funcţii şi Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi ale instituţiilor de sub
autoritatea Consiliului Judeţean Olt;
- numirea şi eliberarea din funcţie a unor directori ai instituţiilor
de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt;
- desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în
Consiliile Etice şi cele Consultative ale Spitalelor Schitu, Scorniceşti şi
Slatina;
- desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în
Adunările Generale şi în Consiliile de Administraţie ale unor instituţii;
- eliberarea şi primirea unor membrii ai Comisiei pentru Protecţia
Copilului;
- aprobare indemnizaţii de şedinţă pentru membrii Comisiei
pentru Protecţia Copilului;
- darea în folosinţă gratuită a unor spaţii;
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- aprobare indemnizaţii de şedinţă pentru membrii Comisiei
pentru evaluarea persoanelor cu handicap adulţi;
- asocierea judeţului Olt cu unităţile administrativ-teritoriale din
Judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate, pentru finanţare din
Fondul pentru mediu in cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;
- modificări în inventarul domeniului public al judeţului;
- aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul
2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi
pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt;
- schimbarea sediilor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului
Judeţean;
In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2009 în calitate de
consilier judeţean am participat la un număr de 12 din cele 13
şedinţe în plenul Consiliului Judeţean Olt, din care 12 ordinare şi 1
extraordinară, unde au fost adoptate 170 hotărâri după ce au fost
analizate şi dezbătute.
Alte probleme reglementate de aceste hotărâri în afara celor
analizate la şedinţele comisiei sunt:
- aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivele de investiţii: - „ Montare sistem solar
încălzire apa calda menajera la Spitalul Judeţean de Urgenta Slatina” şi
„Montare sistem solar încălzire apa calda menajera la Complex servicii
persoane adulte Slatina”;
- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 121/ 28. 10.
2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul
„Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni” şi a
cheltuielilor aferente proiectului;
- rectificări ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe
anul 2009;
- repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor
defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008;
- repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a influenţelor la
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2008;
- acordare premii pentru elevii din judeţul Olt participanţi la
Olimpiadele şi Concursurile Internţionale în anul 2009;
- alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Olt pe anul 2009;
- aprobare taxe pentru anul 2010 ;
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- majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile
pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de
locuinţe, aflate în domeniul public al judeţului, pentru anul 2010;
- stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului
Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2010;
modificarea
Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Olt
nr.
124/28.10.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
întreaga investiţie, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii la construcţiile existente pentru proiectul „Reabilitarea şi
dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş” şi a cheltuielilor legate de
proiect;
- modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.
30/19.03.2009 privind aprobarea participării judeţului Olt cu o cotă
parte la constituirea contribuţiei proprii a solicitantului la proiectul
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă;
- aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Olt în
managementul şi implementarea proiectului Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă;
- aprobarea participării judeţului Olt cu o cotă parte la
constituirea
contribuţiei
proprii
a
solicitantului la
proiectul
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă;
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, adică: Balş, Dobreţu şi Baldovineşti, 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 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.
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