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     R O M A N I A                 Consilier judeţean 
CONSILIUL JUDE ŢEAN OLT                            Rudelf  Onic ă 
 
 
 
 
 
 
                               R A P O R T 
           cu  privire  la  activitatea desf ăşurat ă în perioada   
                         01.09. -  31.12. 2009 
 
 
 
 
   
         Am fost ales consilier jude ţean la alegerile locale din data 
de 01 iunie 2008, dar mandatul mi-a fost validat ab ia în 27 august 
2009 prin adoptarea Hot ărârii nr. 108 din aceea şi dat ă.  
         Ca autoritate a administra ţiei publice locale, constituit ă 
la nivel jude ţean pentru coordonarea activit ăţii  consiliilor 
comunale, or ăşeneşti şi municipale, în vederea realiz ării serviciilor 
publice de interes jude ţean, Consiliul Jude ţean  este compus din 
consilieri jude ţeni, ale şi prin vot universal, egal, direct, secret 
şi liber exprimat, în condi ţiile legii. Ace ştia au obliga ţia s ă 
prezinte un raport anual  de activitate,  care va fi f ăcut public prin 
grija Secretarului jude ţului în conformitate cu dispozi ţiile Legii 
administra ţiei publice locale nr.215/2001, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
  În cadrul Consiliului Jude ţean Olt consilierii jude ţeni î şi 
desf ăşoar ă activitatea în şedin ţele de plen ale C.J., iar în 
intervalul dintre dou ă şedin ţe de plen, în comisiile de specialitate 
în principalele domenii de activitate ale acestuia.  
  Comisia pentru administra ţie public ă, juridic ă, ap ărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi rela ţii cu 
cet ăţenii,  denumit ă pe scurt  Comisia Juridică, este una din cele 6 
comisii de specialitate ale Consiliului Jude ţean Olt, constituite 
prin votul unanim al consilierilor jude ţeni şi în aceast ă comisie mi-
am desf ăşurat activitatea în perioada mai sus men ţionat ă.  
  În perioada 01.09. – 31.12.2009 Comisia Juridic ă s-a 
întrunit în 8 şedin ţe unde au fost analizate proiecte de hot ărâri şi 
rapoarte ale direc ţiilor de specialitate din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Jude ţean Olt în sus ţinerea acestor proiecte de 
hot ărâri,  repartizate acestei comisii,  referitoare la : 
          - încetarea mandatului unor consilieri ju deţeni;        
          - însu şirea propunerii de încadrare  a unor  drumuri  
locale  în categoria de drumuri comunale; 
          - modificarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean nr. 
121/28.10.2008 cu privire la aprobarea Studiului de  Fezabilitate  
pentru  proiectul  „Modernizare Centrul de Recupera re Persoane cu 
Handicap  Cezieni”  şi  a  cheltuielilor  aferente  proiectului; 
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          - trecerea din domeniul public în domeniu l privat al 
jude ţului Olt a unui imobil şi aprobarea vânz ării acestuia prin 
licita ţie public ă. 
          - participarea Consiliului Jude ţean la Programul de 
îmbun ăt ăţire a calit ăţii mediului prin împ ădurirea terenurilor 
agricole degradate;  
          - aprobarea Statutului Jude ţului Olt. 
  - aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivele de investi ţii; 
  * „Montare sistem solar înc ălzire ap ă cald ă menajer ă la 
Spitalul Jude ţean de Urgen ţă Slatina”; 
  * „Montare sistem solar înc ălzire ap ă cald ă menajer ă la 
Complexul servicii persoane adulte Slatina”. 
  - participarea la „Programul de înlocuire sau de completare 
a sistemelor clasice de înc ălzire cu sisteme care utilizeaz ă energie 
solar ă, energie geotermal ă şi energie eolian ă ori alte sisteme care 
conduc la îmbun ăt ăţirea calit ăţii aerului, apei şi solului şi 
aprobarea contract ării finan ţării; 
  - aprobare organigram ă, num ăr de personal, stat de func ţii, 
Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2009 – 2010 şi Regulament de 
organizare şi func ţionare pentru Şcoala Popular ă de Arte şi Meserii;  
  - transformare posturi în cadrul statului de func ţii al 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii  Tradi ţionale 
„Doina Oltului”; 
  - aprobarea transmiterii unor suprafe ţe de teren apar ţinând 
domeniului public al  municipiului Caracal şi al ora şelor Corabia, 
Bal ş şi Scornice şti şi aflate în administrarea Consiliilor locale ale 
municipiului Caracal şi ale ora şelor Corabia, Bal ş şi Scornice şti în 
administrarea Consiliului Jude ţean Olt. 
  - închiriere spa ţiu din domeniul public al Jude ţului Olt; 
  - dare în administrare Direc ţiei Generale de Asisten ţă 
Social ă şi Protec ţia Copilului a unor imobile din domeniul public al 
Jude ţului Olt;  
  - modificarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean nr. 9/25 
ianuarie 2007 cu privire la aprobare trecere din do meniul public al 
comunei Vi şina în domeniul public al jude ţului Olt, a unui imobil.   
          - stabilire redeven ţă pentru concesionarea unor spa ţii cu 
destina ţia de cabinete medicale;  
  - aprobarea Regulamentului de Organizare şi Func ţionare a 
Comisiei socio-economic ă de examinare şi avizare a implant ării 
structurilor de vânzare cu am ănuntul cu suprafa ţă mare.  
           - modificarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean nr. 
124/28.10.2008 privind aprobarea studiului de fezab ilitate pentru 
întreaga investi ţie, a documenta ţiei de avizare a lucr ărilor de 
interven ţii la construc ţiile existente pentru proiectul „Reabilitarea 
şi dotarea Şcolii speciale ajut ătoare Bal ş” şi a cheltuielilor legate 
de proiect; 
          - modificarea şi completarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean 
nr. 30/19.03.2009 privind aprobarea particip ării Jude ţului Olt cu o 
cot ă parte la constituirea contribu ţiei proprii a solicitantului la 
proiectul „Îmbun ăt ăţirea dot ării cu echipamente a bazelor 
opera ţionale pentru interven ţii în situa ţii de urgen ţă”. 
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  - reorganizarea Complexului Servicii pentru persoan e 
vârstnice Slatina, aprobare organigram ă, num ăr de personal şi stat de 
func ţii; aprobare Regulament de Organizare şi Func ţionare pentru 
Complexul Servicii pentru persoane vârstnice Slatin a, din cadrul 
Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt 
          -  transformare posturi în statul de func ţii al Centrului 
Jude ţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradi ţionale şi 
cultural-Olt. 
          -  aprobarea planului de ocupare al func ţiilor publice din 
cadrul Consiliul Jude ţean, Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi 
Protec ţia Copilului şi Direc ţiei Jude ţene de Eviden ţă a Persoanei 
Olt, pentru anul 2010; 
  aprobarea pl ăţii cotiza ţiei pe trim. III şi IV - anul 2009 
a Consiliului Jude ţean Olt pentru sus ţinerea activit ăţii Asocia ţiei 
de Dezvoltare Intercomunitar ă „OLTUL”; 
  - modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 
apar ţin domeniului public al jude ţului Olt; 
          - transmitere bunuri din domeniul public al jude ţului Olt 
în domeniul public al unor localit ăţi. 
  - înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Prote cţia 
Copilului. 
          - aprobarea Calendarului Manifest ărilor Culturale în anul 
2010. 
          - stabilire sediu pentru Direc ţia Jude ţeană de Eviden ţă a 
Persoanelor Olt. 
          - aprobare indemniza ţie de şedin ţă ptr. membrii Comisiei de 
evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adul ţi. 
          - asocierea jude ţului Olt cu unit ăţile administrativ 
teritoriale din jude ţul Olt ale c ăror proiecte au fost aprobate 
pentru finan ţare din Fondul pentru mediu în cadrul programului d e 
îmbun ăt ăţire a calit ăţii mediului prin împ ădurirea terenurilor 
agricole degradate. 
  In perioada 01.09. – 31.12.2009  în calitate de consilier 
jude ţean am participat la toate cele 6 şedin ţe (5 şedin ţe ordinare şi 
1 şedin ţă extraordinar ă) în plenul Consiliului Jude ţean Olt, unde au 
fost adoptate 64 hot ărâri  dup ă ce au fost analizate şi dezb ătute  cu 
argumente „pro” şi „contra”. 
  Problemele reglementare de aceste hot ărâri sunt acelea şi ca 
şi cele discutate la nivelul  Comisiei Juridice, dar  şi altele cum ar 
fi: 
  - aprobare TAXE  pentru anul 2010; 
          - majorarea tarifelor de baz ă lunare pe metru p ătrat la 
chiriile pentru spa ţiile din fondul locativ cu alt ă destina ţie decât 
cea de locuin ţe, aflate în domeniul public al jude ţului, pentru anul 
2010; 
          - stabilirea tarifului de închiriere a s ălii de conferin ţe 
a Consiliului Jude ţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu 
pe anul 2010; 
          - rectificarea bugetului propriu al Consi liului Jude ţean 
Olt pe anul 2009; 
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          - alocarea unei sume din fondul de rezerv ă bugetar ă la 
dispozi ţia Consiliului Jude ţean Olt prev ăzut ă în bugetul propriu al 
Consiliului Jude ţean Olt pe anul 2009;  
          - alocarea unei sume din Fondul de rezerv ă bugetar ă la 
dispozi ţia Consiliului Jude ţean Olt, prev ăzut ă în bugetul propriu al 
Consiliului Jude ţean pe anul 2009, pentru asigurarea unor cheltuieli  
de func ţionare a autorit ăţilor administra ţiei publice locale; 
           - repartizarea pe unit ăţi administrativ teritoriale a 
limitelor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugat ă pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate 
din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echil ibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 şi estim ările pe anii 2011 – 2013 şi a limitelor 
pe anul 2009 repartizate conform art. 33 alin. 4 li t. f) din Legea 
nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale cu modific ările şi 
complet ările ulterioare     e t c .  
  Proiectele de hot ărâri susmen ţionate ca problematic ă,  s-au 
avizat  în urma aprofund ării  documentelor care au stat la baza 
redact ării acestora şi  respectându-se dispozi ţiile legale în vigoare 
pentru fiecare caz în parte. Au fost situa ţii când anumite proiecte 
de hot ărâri nu au fost aprobate. 
          Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea 
Consiliului Jude ţean şi de partidul pe a c ărei list ă am candidat şi 
am fost ales consilier jude ţean. 
  Am desf ăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul 
de Organizare şi Func ţionare a Consiliului Jude ţean şi cu respectarea 
Legii administra ţiei publice locale nr. 215/2001, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
 
 
      CONSILIER JUDEŢEAN  
        Onic ă Rudelf. 
 
TE/2 ex.       


