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Ca autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean
pentru coordonarea activităţii
consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în
vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este
compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat, în condiţiile legii. Aceştia 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 fost aleasă consilier judeţean la alegerile locale din data de 01 iunie
2008, dar mandatul mi-a fost validat abia în 29 OCTOMBRIE 2009 prin adoptarea
Hotărârii nr. 151 din aceeaşi dată.
În cadrul Consiliului Judeţean Olt consilierii judeţeni îşi desfăşoară
activitatea în şedinţele de plen ale C.J., iar în intervalul dintre două şedinţe de plen, în
comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate ale acestuia.
Comisia Juridică, sau denumirea completă a acesteia - Comisia pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţenii, este una din cele 6 comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean
Olt, constituite prin votul unanim al consilierilor judeţeni şi în această comisie mi-am
desfăşurat activitatea în perioada mai sus menţionată.
În perioada 01.11. – 31.12.2009 Comisia Juridică s-a întrunit în 4 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, repartizate acestei comisii, referitoare la:
- încetarea mandatului unor consilieri judeţeni;
- însuşirea propunerii de încadrare a unor drumuri locale în categoria
de drumuri comunale;
- închiriere spaţiu din domeniul public al Judeţului Olt;
- dare în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt;
- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 9/25 ianuarie 2007 cu
privire la aprobare trecere din domeniul public al comunei Vişina în domeniul public al
judeţului Olt, a unui imobil.
- stabilire redevenţă pentru concesionarea unor spaţii cu destinaţia de
cabinete medicale;
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- aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei
socio-economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu
amănuntul cu suprafaţă mare.
- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 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 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”.
- reorganizarea Complexului Servicii pentru persoane vârstnice Slatina,
aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii; aprobare Regulament de
Organizare şi Funcţionare pentru Complexul Servicii pentru persoane vârstnice Slatina,
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale şi cultural-Olt.
- aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul Consiliul
Judeţean, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanei Olt, pentru anul 2010;
- aprobarea plăţii cotizaţiei pe trim. III şi IV - anul 2009 a Consiliului
Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„OLTUL”;
- modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului Olt;
- transmitere bunuri din domeniul public al judeţului Olt în domeniul public
al unor localităţi.
- înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului.
- aprobarea Calendarului Manifestărilor Culturale în anul 2010.
- stabilire sediu pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt.
- aprobare indemnizaţie de şedinţă ptr. membrii Comisiei de evaluare a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi.
- asocierea judeţului Olt cu unităţile administrativ teritoriale din judeţul Olt
ale căror proiecte au fost aprobate pentru finanţare din Fondul pentru mediu în cadrul
programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole
degradate.
In perioada 01.09. – 31.12.2009 în calitate de consilier judeţean am
participat la toate cele 3 şedinţe ordinare şi 1 şedinţă extraordinară în plenul
Consiliului Judeţean Olt, unde au fost adoptate 35 hotărâri după ce au fost analizate şi
dezbătute cu argumente „pro” şi „contra”.
Problemele reglementare de aceste hotărâri sunt aceleaşi ca şi cele
discutate la nivelul Comisiei Juridice, dar şi altele cum ar fi:
- 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;
- rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009;
- alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Olt prevăzută în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul
2009;
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Olt, prevăzută în bugetul propriu al Consiliului Judeţean pe anul
2009, pentru asigurarea unor cheltuieli de funcţionare a autorităţilor administraţiei
publice locale;
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.
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. Au fost situaţii
când anumite proiecte de hotărâri nu au fost aprobate.
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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