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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 în anul 2008 
    

                  Î                  Î                  Î                  În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu 
Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a Consiliului JudeŃean şi cu respectarea Legii 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.    

                   Consiliul JudeConsiliul JudeConsiliul JudeConsiliul JudeŃŃŃŃeaneaneanean este autoritate a administraŃiei publice locale, constituită 
la nivel judeŃean pentru coordonarea activităŃii  consiliilor comunale, orăşeneşti şi 
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeŃean şi este compus din 
consilieri judeŃeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în 
condiŃiile legii. 
  Consilierii judeConsilierii judeConsilierii judeConsilierii judeŃŃŃŃenienienieni au obligaŃia să prezinte un raport anualraport anualraport anualraport anual de activitate,de activitate,de activitate,de activitate, 
care va fi făcut public prin grija Secretarului judeŃului în conformitate cu dispoziŃiile 
Legii administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  Personal, am fost ales consilier jude consilier jude consilier jude consilier judeŃŃŃŃeaneaneanean la alegerile locale din data de 01 
iunie 2008, iar mandatul mi-a fost validat în şedinŃa de constituire a Consiliului 
JudeŃean Olt din data de 23 iunie 2008. 
          Deci, pentru anul 2008,  anul 2008,  anul 2008,  anul 2008, activitatea mea de consilier judeŃean s-a    desfăşurat 
pe perioada 23 iunie  23 iunie  23 iunie  23 iunie –––– 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 2008. 2008. 2008. 2008.    
        În perioada analizatÎn perioada analizatÎn perioada analizatÎn perioada analizatăăăă, , , , în calitate de consilier judeŃean, am activat  am activat  am activat  am activat în 
Comisia pentru administraComisia pentru administraComisia pentru administraComisia pentru administraŃŃŃŃie publicie publicie publicie publicăăăă, juridic, juridic, juridic, juridicăăăă, ap, ap, ap, apăăăărarea ordinii publice, respectarea rarea ordinii publice, respectarea rarea ordinii publice, respectarea rarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului drepturilor omului drepturilor omului drepturilor omului şşşşi relai relai relai relaŃŃŃŃii cu cetii cu cetii cu cetii cu cetăŃăŃăŃăŃenii,enii,enii,enii, denumită pe scurt  Comisia JuridicComisia JuridicComisia JuridicComisia Juridicăăăă, , , , care s-a 
întrunit într-un număr de 15 15 15 15 şşşşedinedinedinedinŃŃŃŃeeee în care au fost analizate proiectele de hotărâri şi 
rapoartele direcŃiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
JudeŃean Olt în susŃinerea acestor proiecte de hotărâri,  repartizate acestei comisii. 
  Proiectele de hotărâri repartizate Comisiei Juridicerepartizate Comisiei Juridicerepartizate Comisiei Juridicerepartizate Comisiei Juridice au vizat aprobarea  
următoarelor: 
  - aprobarea organigramelor, numărului de personal, statelor de funcŃii şi 
Regulamentelor de Organizare şi FuncŃionare ale aparatului de specialitate al Consiliului 
JudeŃean Olt şi ale instituŃiilor de sub autoritatea Consiliului JudeŃean Olt; 
  - numirea şi eliberarea din funcŃie a unor directori ai instituŃiilor de sub 
autoritatea Consiliului JudeŃean Olt; 
  - asocierea Consiliului JudeŃean Olt cu Clubul Sportiv Aluminiu „ALRO” 
Slatina – SecŃia Fotbal şi aprobarea contractului de asociere; 



  - desemnarea unor reprezentanŃi ai Consiliului JudeŃean Olt în Consiliile 
Etice şi cele Consultative ale Spitalelor Schitu, Scorniceşti şi Slatina; 
  - desemnarea unor reprezentanŃi ai Consiliului JudeŃean Olt în Adunările 
Generale şi în Consiliile de AdministraŃie ale unor instituŃii; 
  - aprobare Regulament pentru efectuare transport public  judeŃean de 
persoane şi a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judeŃean de 
persoane; 
  - schimbarea sediilor unor instituŃii de sub autoritatea Consiliului JudeŃean; 
  - schimbarea denumirii unor instituŃii de sub autoritatea Consiliului 
JudeŃean; 
  - încetarea mandatelor unor consilieri judeŃeni care se află în stare de 
incompatibilitate; 

-  validarea  mandatelor  unor  consilierilor  judeŃeni  care se  află 
pe listele de supleanŃi ale partidelor politice ce alcătuiesc Consiliul JudeŃean; 
                  -  organizarea, completarea şi coordonarea comisiilor de specialitate în 
principalele domenii de activitate ale Consiliului JudeŃean; 
  - înfiinŃarea şi organizarea AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică, 
organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică ce funcŃionează pe lângă Consiliul 
JudeŃean, constituit prin Hotărârea Consiliului JudeŃean nr. 99/28.08.2008 ce îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Române şi a Regulamentului de Organizare şi 
FuncŃionare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 
  - darea în folosinŃă gratuită a unor spaŃii; 
  - modificări în domeniul public al judeŃului; 
  - aprobarea Planurilor de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2009 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului JudeŃean Olt şi pentru instituŃiile de sub 
autoritatea Consiliului JudeŃean Olt; 
  - aprobare Plan de analiză şi acoperire a riscurilor pentru situaŃii de urgenŃă 
la nivelul JudeŃului Olt; 
  În ceea ce priveşte activitatea din plenul Consiliului JudeŃean în perioada 23 23 23 23 
iunie iunie iunie iunie –––– 31 decembrie 2008 31 decembrie 2008 31 decembrie 2008 31 decembrie 2008 în calitate de consilier judeŃean am participat la un număr de 9 9 9 9 
şşşşedinedinedinedinŃŃŃŃeeee, din care 7 ordinare7 ordinare7 ordinare7 ordinare şi 2 extraordinare2 extraordinare2 extraordinare2 extraordinare, unde au fost adoptate 100 hot100 hot100 hot100 hotăăăărârârârâriririri.  
  Problemele reglementare de aceste hotărâri, altele decât  cele discutate la 
nivelul Comisiei  Juridice  sunt următoarele: 
  - rectificarea bugetului propriu al Consiliului JudeŃean; 
                  -   repartizarea pe unităŃi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din 
T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008; 
  - repartizarea pe unităŃi administrativ – teritoriale a influenŃelor la cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008; 
  - aprobare  Master Planului  privind gestiunea deşeurilor  în perioada 2007 – 
2037; 



  - necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului „Bursă de cereale în 
Oraşul Corabia, precum şi aprobarea Studiului de fezabilitate şi a unui parteneriat pentru 
realizarea acestui proiect; 
  - necesitarea şi oportunitatea  realizării unor proiecte de investiŃii cu fonduri 
europene, precum şi aprobarea Studiilor de fezabilitate a acestor proiecte; 
  - asocierea JudeŃului Olt cu localităŃi din judeŃ pentru înfiinŃarea AsociaŃiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „OLT – ECO”; 
  - utilizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia 
Consiliului JudeŃean Olt; 
  - aprobare taxe pe anul 2009; 
  - majorare chirii pe mp. pentru spaŃiile din fondul locativ cu altă destinaŃie 
decât cea de locuinŃe din domeniul public al judeŃului Olt; 
  - stabilire tarif de închiriere sală de conferinŃe şi microbuz din parcul auto 
propriu pe anul 2009; 
  - aprobare  proiect „Strategia de dezvoltare durabilă a judeŃului până în anul 
2020; 
  - aprobarea calendarului cu principalele acŃiuni culturale organizate de 
instituŃiile de cultură de sub autoritatea Consiliului JudeŃean în anul 2009. 
  Proiectele de hotărâri susmenŃionate ca problematică,   s-au avizat  în urma 
aprofundării  documentelor care au stat la baza redactării acestora şi  respectându-se 
dispoziŃiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 
                     Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului JudeŃean şi de 
partidul pe a cărei listă am candidat şi am fost ales consilier judeŃean. 
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