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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 mandatul mi-a fost validat în şedinţa de constituire a
ConsiliuluiJudeţean Olt din data de 30 iunie 2009 prin adoptarea
Hotărârii nr. 83.Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei
publice locale,constituită la nivel judeţean pentru coordonarea
activităţii consiliilor comunale,orăşeneşti şi municipale, în vederea
realizării serviciilor publice de interes judeţean şi este compus din
consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal,direct, secret şi liber
exprimat, în condiţiile legii.
În conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consilierii judeţeni au obligaţia să prezinte un raport anual de
activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului.
Consilierii judeţeni ce compun actualul Consiliu Judeţean
Olt au fost împărţiţi, potrivit propriilor opţiuni, în 6 comisii de
specialitate în principalele domenii de activitate prin adoptarea
Hotărârii nr.70 din 10 iulie 2008.
În calitate de consilier judeţean am activat înComisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi
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comerţ, denumită pe scurt Comisia pentru Agricultură, care s-a
întrunit într-un număr de 25 şedinţe în care a analizat documente
referitoare la:
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi
regulamente de organizare şi funcţionare pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub
autoritatea Consiliului Judeţean;
-aprobare trecerea unor spatii duin domeniul public al judetului Olt
si din administrarea C.J.Olt in domeniul public al statului si
administrarea M.A.I –Inspectoratul de Politie judetul Olt;
- aprobare darea in folosinta gratuita catre Episcopia Slatina si
Romanatilor a unui teren din domeniul privat al judetului Olt si
administrarea DGASPC Olt;
- aprobare structura serviciilor specifice prin care se constitue
venituri ale Camerei Agricole Judetene Olt,cuantumul tarifelor
aferente si modalitati de incasarea fondurilor ;
- aprobare darea in folosinta gratuita a unor spatii din domeniul
public al judetului pentru Casa Judeteana de pensii Olt
- aprobare organizarea si functionarea U.I.P. ,, Sistem Integrat de
Management al deseurilor in Jud.Olt ,,
- aprobare vinzare teren din domeniul privat al judetului Olt fara
licitatie publica
- aprobare Acord de Parteneriat intre Consiliul Judetean Olt si
Consiliile Locale ale comunelor
Traianu,Grojdibodu,Draghiceni,Giuvarasti, Măruntai,Stoicănesti si
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Olt-Eco.
-aprobare transferul managementului asistentei medicale a unor
unitatii sanitare publice de la Directia de Sanatate Publica catre
Consiliul Judetean Olt;
- aprobarea actului aditional nr.4( 2/2010)pe anul 2010 la Contractul
de asociere intre Consiliul Judetean si Clubul Sportiv ,, Aluminiu
Alro Slatina – Sectia Fotbal;
- aprobare modificarea si completarea transmiterii unei suprafete de
30 ha teren din domeniul public al comunei Balteni şi din
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administrarea Consiliului Local al com Balteni ,jud.Olt in
administrarea Consiliului Judetean Olt;
- aprobarea acordului de parteneriat dintre C.J.Olt pentru
implementarea in judetul Olt a proiectului national ,, Let s DoH,
Romania;
-aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Jdetului in
domeniul privat al Judetului Olt si transmiterea acestora fara plata in
proprietatea Asezamintului Manastirea ,,Buna Vestire’’;
- aprobarea parteneriatului pentru proiectul „Bursă de
cereale Corabia” cheltuielile aferente proiectului;
- aprbare preluarea unor suprafete de teren aflate in domeniul public
al municipiilor Slatina si Caracal si al oraselor Bals ,Scornicesti
,Corabia ,Draganesti-Olt si in administrarea Consiliilor locale ale
municipiilor Slatina si Caracal si al oraselor Bals ,Scornicesti
,Corabia ,Draganesti-Olt in administrarea Consiliului Judetean Olt
- aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea
proiectului ,,Conservarea biodiversităţii in judeţul Olt ,,
Problemele discutate în plenul Consiliului Judeţean, altele
decât cele discutate la nivelul Comisiei de Muncă sunt următoarele:
- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt;
- desemnare reprezentanţ al Consiliului Judeţean înConsiliul Etic al
Spitalului Scorniceşti;
- rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe
anul 2010;
- rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de
Urgenta Slatina 01.08. 2010- 31.12.201;
- rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul
Scornicesti 01.08. 2010- 31.12.201;
- aprobare taxe, tarife şi chirii pe anul 2011
In calitate de consilier judeţean am participat la un număr
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de 12 şedinţe ordinare în plenul Consiliului Judeţean Olt, , unde au
fost adoptate 191 hotărâri după ce au fost
analizate şi dezbătute cu argumente „pro” şi „contra”.
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.
În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi -au
fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii,
viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi
administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi
în diferite domenii.
Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului
Judeţean şi de partidul pe a cărui 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
Zlavog Gheorghe
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