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            R O M A N I A          Consilier judeţean 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                    Dorin  POSTELNICU  
 
 
                                                R A P O R T 
                   cu  privire  la  activitatea desfăşurată în perioada   

01.01. -  31.12. 2009 
 
                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 care au obligaţia să prezinte un raport anual de activitate, 
ce 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 Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară 
activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de 
plen, în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de 
activitate.  
   Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii 
de activitate este şi Comisia pentru cultură, învăţământ, 
activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte  
denumită pe scurt  Comisia pentru Cultură. 
       În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier 
judeţean, am activat în Comisia pentru Cultură care  s-a întrunit 
într-un număr de 24 şedinţe, personal participând la toate aceste 
şedinţe, unde am analizat diverse proiecte de hotărâri contribuind 
astfel la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin consiliului.  

 Materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:  
- constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale  de 
Ordine Publică şi, desemnarea şi validarea desemnării nominale ca 
membru al acestei autorităţi a unor consilieri judeţeni;            
- aprobarea Planului operaţional pentru implementarea strategiei 
judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului 
pentru perioada 2007 – 2011(revizuit); 
-  înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului; 
- acordarea unui ajutor bănesc persoanelor cu vârsta de peste 100 ani 
din judeţul Olt; 
-   aprobare destinaţie imobil; 
 -  aprobarea STATUTULUI Judeţului Olt; 
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- aprobare organigramă, număr de personal,   stat de funcţii  şi 
Regulament de Organizare şi Funcţionare  pentru Serviciul  Judeţean 
de Pază Olt; 
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu 
handicap pentru anul 2009; 
- stabilirea  costului anual pentru un copil sau tânăr care beneficiază 
de protecţie specială pe anul 2009; 
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 
2009;                    
- înfiinţarea  Complexului de servicii „Sf. Ştefan”  şi: aprobare 
organigramă, număr de personal şi   stat de funcţii;  aprobare număr 
total de funcţii publice şi ponderea  funcţiilor publice pe categorii; 
aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare  pentru Direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Olt; 
- aprobarea Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare  a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- trecerea  unor  imobile  din  domeniul  public al judeţului  Olt şi din 
administrarea  Direcţiei  Generale  de Asistenţă Socială  şi  Protecţia 
Copilului Olt, în  domeniul public al oraşului  Balş  şi în administrarea şi  
în administrarea   Consiliului Local al oraşului Balş ;                    
- aprobare organigramă, număr de personal stat de funcţii şi 
Regulament de organizare şi funcţionare pentru toate instituţiile de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt;   
- schimbare sediu pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea  şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt ; 
- stabilire cuantum indemnizaţie de şedinţă pentru preşedintele, 
vicepreşedintele, membrii şi secretarul Comisiei pentru protecţia 
copilului; 
-  aprobarea acordului de parteneriat  pentru  proiectul   „Centru 
terapie ocupatională Drăgăneşti-Olt”;                  
-  completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 46 
/23.04.2009 cu privire la acordarea unui ajutor bănesc  persoanelor cu 
vârsta de peste 100 ani din judeţul Olt; 
-  înfiinţarea  Caselor de tip familial „Sf. Elena” Corabia şi implicit 
aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi 
Regulament organizare şi funcţionare  pentru Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Olt;                    
-  modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 121/28.10.2008 cu 
privire la aprobarea studiului de fezabilitate  pentru  proiectul   
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„Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului; 
-  completarea componenţei Consiliilor de Administraţie  ale unor 
Instituţii şi Servicii Publice de sub autoritatea  Consiliului Judeţean Olt; 
-  completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
57/22.05.2008 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii  pentru  proiectul   „Modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea  ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina” şi a cheltuielilor aferente proiectului;                      
- aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- 
economici 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”; 
- acordare premii pentru elevii din judeţul Olt participanţi la 
Olimpiadele şi concursurile Internţionale în anul 2009; 
-  stabilire redevenţă pentru concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale; 
-  reorganizarea  Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice 
Slatina şi implicit aprobare organigramă, număr de personal şi stat de  
funcţii şi aprobare Regulament de organizare şi funcţionare a  
Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice Slatina  din cadrul 
Direcţiei  generale de asistenţă socială şi protecţia copilului  Olt; 
- 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; 
-   transformare posturi în statul  de funcţii al  Centrului judeţean  
pentru conservarea şi  promovarea  culturii  tradiţionale şi  cultural 
Olt;                      
-  aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2010”; 
                  Consiliul Judeţean Olt s-a întrunit, în această perioadă,  
în 13 şedinţe din care 12 ordinare şi 1 extraordinară. 
      La şedinţele  ordinare si extraordinare  ale Consiliului  
Judeţean  Olt s-au analizat, dezbătut şi aprobat un total de 170 
hotărâri după ce proiectele au fost analizate şi dezbătute cu 
argumente „pro” si „contra”, unele aprobate, iar altele respinse. 
                   Problemele discutate în plenul Consiliului Judeţean, altele 
decât  cele discutate în comisie sunt următoarele: 
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- aprobarea unor proiecte de dezvoltare, modernizare şi dotare unităţi 
de cultură şi sănătate din judeţ (spitale, biblioteci etc.); 
- numirea şi eliberarea din funcţii a unor directori ai instituţiilor de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean; 
- rectificări ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt; 
- alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul  propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2009; 
- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- alegerea comisiei de validare; 
- modificări în patrimoniul judeţului; 
- organizarea şi coordonarea comisiilor de specialitate în principalele 
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 
- aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru situaţii 
de urgenţă” la nivelul Judeţului Olt; 
- aprobare „Plan de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009” 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi pentru 
instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean; 
  - aprobarea închiderii unor instituţii de tip vechi pentru 
protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial; 
  - desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean în 
Consiliile Etice şi cele consultative ale Spitalelor Slatina, Schitu şi 
Scorniceşti; 
  - numire reprezentanţi ai Consiliului Judeţean în diferite 
Consilii de Administraţie; 
  Fac parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de 
Arte şi Meserii Slatina şi din Colegiul Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi am participat la toate 
şedinţele acestora. 
  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. 
   
     CONSILIER JUDEŢEAN 
                          Dorin  POSTELNICU 
 
TE/2 ex. 


