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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
01.01. 2011 - 31.12. 2011
A utoritate a adm inistraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea
activităţii consiliilor com unale, orăşeneşti şi m unicipale, în vederea realizării serviciilor publice de
interes judeţean, Consiliul Judeţean este com pus din consilieri judeţeni
jude eni care au obligaţia să prezinte
un raport anual de activitate,
ac tivitate,ce
tivitate, va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conform itate cu
dispoziţiile Legii adm inistraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
com pletările ulterioare.
În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul
Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 6 com isii de specialitate în principalele
dom enii de activitate.
U na din cele 6 com isii de specialitate în principalele dom nii de activitate este şi Com isia pentru
adm inistratie publica, juridica,
juridica , apararea ordinii publice, respectarea drepturilor om ului si relatii cu
ctatenii,
tate, fam ilie, protecţie
ctatenii , săn
s n ătate,
protec ie copii şii culte denum ită pe scurt Com isia juridica.
juridica
În perioada m ai sus m enţionată, în calitate de consilier udeţean, am activat în Com isia juridica
care s-a întrunit într-un num ăr de 25 şedin
edinţe
edin e , personal participând la :
-aprobare organigram e, num ăr de personal, stat de funcţii şi regulam ente de organizare şi
funcţionare pentru aparatul de specialitate ,aparatul perm anent de lucru al Consiliului Judeţean,
dar şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- modificarea si com pletarea Contractului de A sociere dintre judetul Olt si celelalte unitatii
adm inistrativ teritoriale ale judetului Olt avind ca obiect realizarea proiectelor de interes com un
,,Sistem integrat de m anagement al deseurilor in judetul Olt,,
- solutionarea intam pinarilor la propunerea de expropiere a unui im obil situat in orasul Scornicesti
judetul OLT
-colaborarea intre M inisterul M ediului si Padurilor –U nitatea de M anagem ent al
Proiectului ,,Controlul Integrat al Poluarii cu N utrienti ,, si Consiliul Judetean Olt
- asocierea judetului Olt cu unele localtatii din judet , cu persoane juridice si reprezentanti ai
societati civile in cadrul A sociatiei ,, G rupul local Preteni Pescarilor
Olteni ,,
- participarea Consiliului Judetean Olt la program ul de schim bare si innoire a Parcului auto
national
-aprobarea Regulam entului local de im plicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor
de urbanism si am enajare a teritorului judetului Olt
-aprobarea Planului de A naliza si A coperire a Riscurilor actualizat pentru situatii de urgenta la
nivelul judetului Olt-- la dare în folosinţă gratuită a unor spaţii din dom eniul public al judeţului Olt.
-la trecerea unui imobil din domeniul public in dom eniul privat al judetului
- actualizarea si prelungirea valabilitatii Program ului de transport public judetean de persoane pe
perioada 2008-2011
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- la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011.
- la m odificarea si com pletarea A cordului de parteneriat pentru im plementarea proiectului,,
Conservarea biodiversitatii in judetul Olt.
- preluarea in cadrul structurii organizatorice a Spitalului de Pneum oftiziologie Scornicesti a
D ispensarului TBC D raganesti Olt din cadrul Centrului de Sanatate D raganesti.
- distribuirea de alim ente din depozite in cadrul program ului anual de furnizare ajutoare
alim nentare in beneficiul persoanelor cele m ai defavorizate PEA D -2011
- aprobarea propunerii de desfiintare a Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti si
reorganizare a Spitalului Judetean de U rgenta Slatina
- -la trecerea unei suprafete de teren din dom eniul public in domeniul privat al judetului
- aprobarea Planului de Am enajare a Teritoriului Z onal Interjudetean aferent A menajarii
H idroenergetice a raului Olt Izbiceni –D unare CH E Izlaz
- atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale
- constituire structura cu atributii specifice in dom eniul m anagementului asistentei m edicale
- aprobare taxe, tarife şi chirii pe anul 2012
Problemele discutate în plenul Consiliului Judeţean, altele decât cele discutate la nivelul Com isiei
juridice sunt urm ătoarele:
- încetarea m andatelor unor consilieri judeţeni;
- validarea m andatelor unor consilieri judeţeni;
- com pletarea unor mem bri ai com isiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Olt;
In calitate de consilier judeţean am participat la un num ăr de 10 şedin
edinţe
edin e ordinare si trei sedinte
extraordinare în plenul Consiliului Judeţean Olt, , unde au fost adoptate hotărâri
hot râri care au fost
analizate şi dezbătute cu argum ente „pro” şi „contra”.
Proiectele de hotărâri susm enţionate ca problem atică, s-au avizat în urm a aprofundării docum entelor
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 m i –au fost repartizate, unde am participat
la discuţii cu prim arii, viceprim arii şi consilierii locali atât pe problem e politice cât şi adm inistrative
m enite să îm bunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii.
A m îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă
am candidat şi am fost ales consilier judeţean.
Î n perioada analizată am desfăşurat o activitate în conform itate cu Regulam entul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii adm inistraţiei publice localenr. 215/2001,
cu m odificările şi com pletările ulterioare.
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