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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008
Consiliul Judeţean 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 şi este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.
Ei 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.
În perioada analizată, 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 şi constituit prin HCJ 72/24.06.2004, în
calitate de Preşedinte, iar jumătate de an în Consiliul Judeţean ales la alegerile
locale din 01 iunie 2008 şi constituit prin HCJ 68/23 iunie 2008, în calitate de
Preşedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe,
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului,
denumită pe scurt Comisia Buget – Finanţe.
Pentru prima jumătate a anului 2008, în calitate de Preşedinte al
Consiliului Judeţean am fost iniţiatorul a 61 Proiecte de hotărâri referitoare la:
- aprobarea Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare a
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
- adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt;
- rectificări ale bugetului Consiliului Judeţean Olt;
- repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate
din T.V.A. pentru drumurile judeţene şi comunale pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2008;
- repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate cofinanţării
unor programe;
- aprobarea utilizării unor sume din Fondul de rulment pe anul 2008;
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu
handicap, o persoană vârstnică şi un copil îngrijite în centrele rezidenţiale
publice pe anul 2008;
- aprobarea necesităţii şi oportunităţii, precum şi a Studiilor de
fezabilitate pentru anumite proiecte de investiţii cum ar fi:
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 Reabilitarea secţiilor expoziţionale la Muzeul Judeţean şi
amenajări peisagistice;
 Modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina;
 Reabilitare C.I.A. opârliţa;
 Reabilitare Centrul de Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt;
 Modernizare Centrul de Recuperare Persoane cu Handicap
Cezieni;
 Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatorului
Spitalului Judeţean de Urgenţă;
 Modernizarea drumului judeţean 544;
- aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la proiectul
„Îmbunătăţirea situaţiei romilor din localităţile Judeţului Olt;
- aprobare indicatori tehnico-economici ai Studiilor de fezabilitate
pentru diferite obiective cum ar fi: extinderea şi reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă şi apă uzată din Judeţul Olt;
- aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Olt cu consiliile locale ale
comunelor din judeţul Olt pentru realizarea „Sistemului de management integrat
al deşeurilor în Judeţul Olt”;
- aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate valabil pe 2008 – 2011;
- aprobare constituire Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud
Vest Oltenia;
- aprobare şi modificări, când este cazul, în organigrame, număr de
personal, state de funcţii şi Regulamente de Organizare şi Funcţionare pentru
aparatul propriu al Consiliului Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub
autoritatea Consiliului Judeţean;
- modificări în componenţa Comisiei de evaluare persoane cu
handicap pentru adulţi şi aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al
acesteia;
- numirea şi eliberarea din funcţii, delegarea de atribuţii pentru
directorii instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt;
- modificări în patrimoniul judeţului în sensul trecerii unor imobile din
domeniul public al judeţului în domeniul public al unor oraşe sau municipii, sau în
sensul transmiterii de terenuri etc.;
- schimbarea sediilor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului
Judeţean;
- desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Comisia
Paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse în Programul Judeţean de Transport
Public de Persoane;
- aprobare închiriere prin licitaţie publică a unor imobile proprietate
publică a judeţului Olt;
- înfiinţare Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport,
aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru acesta;
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- aprobare burse pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură din
clasele V – VIII din învăţământul rural;
- aprobarea conturilor de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2007;
- utilizarea unor sume din Fondul de rulment pe anul 2008; e t c .
Pe lângă iniţierea acestor proiecte de hotărâri în calitate de
Preşedinte al Consiliului Judeţean am făcut numeroase deplasări în teren.
In perioada 1.01.2008 - 30.06.2008 au fost realizate următoarele
lucrări pentru intreţinere ,modernizare şi reabilitare drumuri judeţene :
A. Din bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt şi din TVA au
fost realizate lucrari in valoare de 9.630.561,21 lei constind in :
-intreţinerea drumurilor judeţene la ieşirea din iarnă,in valoare de
1.281.633,72 lei;
-finalizarea execuţiei podului pe DJ 643 C Dobreţu ,in valoare de
943.389,17 lei;
-intreţinerea drumurilor pietruite pe DJ 604, DJ 642 A,DJ703 ,DJ
657D, DJ 546C,DJ 653, DJ679B,DJ 679,DJ657,DJ657E,DJ703 D, DJ544, DJ
544 A,DJ 644,DJ644A,DJ643,DJ643 A,DJ643 C in valoare de 402.295,47 lei;
-intreţinere îmbrăcăminţi asfaltice pe DJ 643, DJ644, DJ641, J653,
DJ677, DJ546 A in valoare de 189.131,96 lei;
-covoare bituminoase
pe DJ 653 ,DJ 643,DJ657D,DJ546A,DJ
604,DJ542,DJ 677 ,DJ546 in valoare de 4.625.377,49 lei;
-intreţinere podeţe pe DJ 544 A şi DJ 643 in valoare de 54.971 lei;
-execuţie trei podeţe pe DJ 643C ,in valoare de 25.762,40 lei.
Din bugetul propriu a fost alocată suma de 1.400.000 lei pentru
execuţia podului pe DJ 546 A Schitu şi suma de 700.000 lei pentru execuţia
podului pe DJ 703 C Cungrea ,lucrări finanţate din împrumutul bancar al
Consiliului Judeţean Olt.
B . Din Împrumutul bancar făcut de Consiliul Judeţean Olt au fost
realizate lucrări in valoare de 12.177.207,51 lei constînd in :
-continuarea si finalizarea execuţiei podului pe DJ 546 A Schitu;
-continuarea şi finalizarea execuţiei podului pe DJ 703 D, Cungrea;
-îmbrăcăminţi bituminoase asfaltice pe 8,55 km pe drumurile : DJ 703
,DJ 657B ,DJ 657D, DJ 657,DJ 677, DJ648,DJ 641
-îmbrăcăminţi din beton de ciment pe 10,3 km pe drumurile : DJ 679,
DJ 643C , DJ 653,DJ 643 in valoare de 5.989.342,94 lei;
C .Din Fondul de Solidaritate al UE ,conform HG 1274/2006 au fost
realizate lucrări in valoare de 191.946 lei ,din care :
-refacere pod pe DJ 643 Mărgăriteşti in valoare de 134.855 lei;
-refacere zonă drum DJ 643 Voineasa in valoare de 57.091 lei.
Comisiei Buget – Finanţe în care am activat în cea de-a doua
jumătate a anului 2008 i-au revenit spre analiză şi aprobare proiecte de hotărâri
referitoare la:
- aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt;
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt;
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modificarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale a
sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008;
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi
Regulamente de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean, dar şi ale instituţiilor de sub autoritatea Consiliului
Judeţean;
- asocierea Consiliului Judeţean Olt cu Clubul Sportiv Aluminiu ALRO
Slatina – Secţia fotbal, aprobarea contractului de asociere şi a cheltuielilor
aferente;
- darea în folosinţă gratuită a unor spaţii;
- definitivarea cadrului instituţional necesar implementării proiectului
„Îmbunătăţirea, dotarea cu echipamente a bazelor operaţionale în situaţii de
urgenţă”;
- aprobarea necesităţii, oportunităţii, Studiului de fezabilitate şi a
parteneriatului pentru realizarea proiectului „Bursă de cereale în oraşul Corabia”;
- aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru
proiectul „Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni;
- aprobarea unor cheltuieli lunare cu telefoanele mobile din dotarea
consilierilor judeţeni;
- modificări în domeniul public al judeţului;
- aprobare taxe pe anul 2009;
- majorare chirii pe mp. pentru spaţiile din fondul locativ cu altă
destinaţie decât cea de locuinţe din domeniul public al judeţului Olt;
- stabilire tarif de închiriere sală de conferinţe şi microbuz din parcul
auto propriu pe anul 2009;
- aprobare proiect „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului până
în anul 2020;
- necesitarea şi oportunitatea realizării unor proiecte de investiţii cu
fonduri europene, precum şi aprobarea Studiilor de fezabilitate a acestor
proiecte;
- aprobare Master Planului privind gestiunea deşeurilor în perioada
2007 – 2037;
- asocierea Judeţului Olt cu localităţi din judeţ pentru înfiinţarea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT – ECO”;
- utilizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Olt;
- aprobare transmitere terenuri;
- aprobare destinaţie imobile;
- schimbarea unor sedii ale instituţiilor de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Olt;
In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2008 în calitate de consilier
judeţean am participat la un număr de 15 şedinţe în plenul Consiliului Judeţean
Olt, din care 12 ordinare şi 3 extraordinare, unde au fost adoptate 151 hotărâri
după ce au fost analizate şi dezbătute cu argumente „pro” şi „contra”.
-
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Problemele reglementare de aceste hotărâri, altele decât cele
discutate la nivelul Comisiei Juridice sunt următoarele:
- 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;
- organizarea, completarea şi coordonarea comisiilor de specialitate
în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean;
- 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;
- 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;
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.
În 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.
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