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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
01.01.2010 - 31.XII.2010
Am fost ales consilier judeţean la alegerile locale din data 1 iunie 2008, iar m andatul m i-a fost
validat în şedinţa de constituire a ConsiliuluiJudeţean Olt din data de 23 iunie 2008 prin adoptarea
H otărârii nr. 67.Consiliul Judeţean este autoritatea adm inistraţiei publice locale,constituită la nivel
judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale,orăşeneşti şi m unicipale, în vederea
realizării serviciilor publice de interes judeţean şi este com pus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot
universal, egal,direct, secret şi liber exprim at, în condiţiile legii.
În conform itate cu dispoziţiile Legii adm inistraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu m odificările şi completările ulterioare, consilierii judeţeni
jude eni au obligaţia să
prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului.
Consilierii judeţeni
jude eni ce com pun actualul Consiliu Judeţean
Olt au fost îm părţiţi, potrivit propriilor opţiuni, în 6 com isii de
specialitate în principalele domenii de activitate prin adoptarea
H otărârii
ot rârii nr.70 din 10 iulie 2008.
2008
În calitate de consilier judeţean am activat înCom
Com isia pentru studii econom ico – sociale, buget –
finanţe,
finan e, integrare europeană,
european , adm inistrarea dom eniului public si privat al judetului denum ită pe scurt
Com isia buget - finante,
finante , care s-a întrunit într-un num ăr de
28 şedin
edinţe
edin e în care a analizat docum ente referitoare la
- aprobare organigram e, num ăr de personal, stat de funcţii şi
regulam ente de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, dar şi
pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- la stabilirea costului m ediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în
căm inele pentru persoane vârstnice pentru anul 2010.
- stabilirea costului anual pentru un copil sau tânăr care beneficiază de protecţie specială pe anul
2010.
-stabilirea costului m ediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele
rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru anul 2010.
- aprobarea sprijinului m aterial sau financiar sub form a fondului de urgenţă şi a sprijinului
financiar constând în plata
costurilor de regie şi,/sau hrană, conform criteriilor de selecţie a beneficiarilor şi a m etodologiei de
acordare aprobate la nivelul D irecţiei G enerale de A sistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
- la stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consum urile colective din instituţiile publice
de asistenţă socială pe anul 2010.
- la stabilirea preţurilor m edii ale produselor agricole pe anul 2009.
- reabilitarea infrastructurii portuare de utilitate publica pentru accesul turistilor pe D unare in zona
Cap Am onte Port Corabia si cheltuielilor legate de port ;
- schim bare sediu pentru „Şcoala Populară de A rte şi M eserii”.
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- trecerea unor spaţii din dom eniul public al Judeţului Olt şi din adm inistrarea Consiliului Judeţean
Olt, în dom eniul public Statului şi în adm inistrarea M inisterului A dm inistraţiei şi Internelor –
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.
-darea în folosinţă gratuită către E piscopia Slatinei şi Rom anaţilor, a unui teren din dom eniul privat
al Judeţului Olt şi din adm inistrarea D irecţiei G enerale de A sistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt.
- la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.
- la repartizarea pe unităţi adm inistrativ –teritoriale a sum elor defalcate din TV A pentru
drum urile judeţene şi com unale şi pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010.
- la repartizarea pe unităţi adm inistrativ teritoriale a cotelor privire la aprobarea acordului de
parteneriat pentru proiectul „Reabilitarea, m odernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
pentru căm inul de bătrâni, oraşul Balş, Judeţul Olt.
- la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drum uri comunale în com una
Strejeşti, judeţul Olt.
- la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drum uri comunale în com una
Bârza, judeţul Olt.
- la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drum uri comunale în com una
V ădăstriţa, judeţul Olt.
- la însuşirea propunerii de modificare a lungimii unui drum comunal existent în comuna M ărunţei,
judeţul Olt.
- la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la A dunarea Regiunilor E uropei (A .R.E .) pentru anul 2010.
- la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la A dunarea Regiunilor E uropei (A .R.E .) pentru anul 2010.
- la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la U niunea N aţională a Consiliilor Judeţene din
Rom ânia (U .N .C.J.R.) pentru anul 2010.
- aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul Reabilitare Centrul de Îngrijire şi A sistenţă
Şopârliţa şi a cheltuielilor aferente proiectului.
- la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale A genţiei
pentru D ezvoltare Regională Sud – V est Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi pentru anul 2010.
- la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii A sociaţiei de D ezvoltare
Intercomunitară „Oltul” pe anul 2010.
- la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii A sociaţiei de D ezvoltare
Intercomunitară „OLT - E CO” pentru anul 2010.
- la organizarea şi funcţionarea U nităţii D e Im plementare A Proiectului „Sistem integrat de
m anagement al deşeurilor în judeţul Olt” – U IP1.
- la dare în folosinţă gratuită a unor spaţii din dom eniul public al judeţului Olt.
- la dare în adm inistrare a unor imobile din dom eniul public al judeţului Olt.
- la aprobarea vânzării unui teren din domeniul privat al judeţului Olt, fără licitaţie publică.
- la aprobare închiriere prin licitaţie publică, a unor spaţii din domeniul public al judeţului Olt.
-la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiei financiare pe
anul 2009.
- la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.
- la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drum uri comunale în com una
Ianca, judeţul Olt. la însuşirea propunerii de m odificare a lungim ii unui drum com unal existent în
comuna Ipoteşti, judeţul Olt.
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- la aprobarea A cordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile Locale ale
comunelor – Traian, Grojdibodu, D răghiceni, G iuvărăşti, M ărunţei şi Stoicăneşti şi A sociaţia de
D ezvoltare Intercom unitară „OLT - E CO” în vederea promovării proiectelor de tip „Responsabilitate
Socială Corporativă în D omeniul Protecţiei M ediului Înconjurător Pentru D ezvoltarea Comunităţilor
Locale”.
- la aprobarea A cordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Consiliul Local al
oraşului D răgăneşti - Olt în vederea promovării proiectelor de tip „Responsabilitate Socială
Corporativă în D om eniul Protecţiei M ediului Înconjurător Pentru D ezvoltarea Com unităţilor
Locale”.
-la aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a D eşeurilor – Judeţul Olt” – 2010.
-la aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru M ediu (revizuit) – Judeţul Olt” – 2010.
- la aprobare închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu din dom eniul public al judeţului Olt.
-la trecerea unui teren din dom eniul public în dom eniul privat al judeţului Olt, aflat în adm inistrarea
D irecţiei G enerale de A sistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, şi darea acestuia în folosinţă
gratuită către E piscopia Slatinei şi Rom anaţilor.
-aprobarea trecerii unor im obile din dom eniul public al Judetului in domeniul privat al Judetului Olt
si transm iterea acestora fara plata in proprietatea A sezam intului M anastirea ,,Buna V estire’’
-la dim inuarea pe unităţi adm inistrativ-teritoriale a sum elor defalcate din T.V .A . pentru drumurile
judeţene şi com unale a sum elor defalcate din T.V .A. pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
susţinerea program elor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală şi a sum elor alocate din cotele defalcate din im pozitul pe venit pentru
susţinerea program elor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală, pe anul 2010.
- la m odificarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TV A
pentru drumurile judeţene şi com unale.
-la trecerea unor m ijloace fixe din dom eniul public în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii
din funcţiune şi casării acestora.
- la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare Centrul de îngrijire şi asistenţă
Şopârliţa” şi a cheltuielilor aferente proiectului.
- la aprobarea
proiectului „Organizarea modulelor de pregătire achiziţii publice, lim ba engleză,
m anagementul proiectelor pentru funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean Olt” şi a
cheltuielilor aferente proiectului.
-la declararea utilităţii publice a lucrării de interes local ,,A liniere şi lărgire a Bulevardului M uncii”, în
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt.
- rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe
anul 2010;
- rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de U rgenta Slatina 01.08. 201031.12.2010;
- rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul Scornicesti 01.08. 2010- 31.12.2010;
- aprobare taxe, tarife şi chirii pe anul 2011
Problemele discutate în plenul Consiliului Judeţean, altele
decât cele discutate la nivelul Com isiei de Buget F inante sunt urm ătoarele:
- încetarea m andatelor unor consilieri judeţeni;
- validarea m andatelor unor consilieri judeţeni;
- com pletarea unor m em bri ai com isiilor de specialitate în
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principalele dom enii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt;
- desemnare reprezentanţ al Consiliului Judeţean înConsiliul E tic al Spitalului Scorniceşti;
In calitate de consilier judeţean am participat la un num ăr
de 12 şedin
edinţe
edin e ordinare în plenul Consiliului Judeţean Olt, , unde au fost adoptate 1 9 1 hotărâri
hot râri după ce
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 mi -au
fost repartizate, unde am participat la discuţii cu prim arii,
viceprim arii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi
adm inistrative m enite să îm bunătăţească activitatea acestor localităţi
în diferite dom enii.
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.
CON SILIE R JU D E ŢEA
EA N
Idoras Petre
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