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R O M A N I A                                                                                                                   Consilier judeţean 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                            IONICA MARIN   
 
 
                                                                            R A P O R T 

                                                              cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 
                    01.01.2014  - 28.08.2014    

 
     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  pe  domenii de activitate. 
     Una din cele 6 comisii de specialitate pe principalele domnii de activitate este şi   Comisia pentru studii economico – sociale, 
buget – finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului denumită pe  scurt Comisia 
buget - finante,    al carui membru    s-a întrunit într-un număr de 22 de   şedinţe , si s-au  analizat documente referitoare la :  
- aprobarea  acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2013, din excedentul  bugetului local. 
  - aprobarea utilizarii excedentului  anual al bugetului  local  rezultat  la incheierea exerciţiului bugetar al anului 2013.  
-stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014. 
  - stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  
din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru lunile anului  
2014. 
     - stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice 
pentru anul 2014   
  -aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi funcţionare pentru  aparatul de 
specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;   
   - stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun  de venituri proprii si sunt ingrijite  in 
Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de 
sustinatorii sai legali pentru anul 2014      
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport  pentru anul 2014 ,in conditiile 
Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificarile si completarile ulterioare. 
-aprobarea bugetului Judetului Olt  pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015-2017 
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport  pentru anul 2014 ,in conditiile 
Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificarile si completarile ulterioare. 
-aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014; 
-repartizarea  pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor  defalcate  din TVA pentru  drumurile  judetene si comunale  pe anul 
2014 si estimarile  pe anii 2015-2017. 
-stabilirea pretului mediu /tona masa verde  obtinuta  de pe pajistii,pentru anul 2014  
-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ  la Muzeul Judetean Olt ,, 
- repartizarea pe unităţi administrativ-  teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru  susţinerea  programelor de dezvoltare locala  si pentru   
- susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 - 2017. 
solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand 
domeniului public al statului  si aflate  in concesiunea  Companiei Nationale  
,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA  Giurgiu  din administrarea Ministerului Transporturilor  in administrarea 
Consiliului Judetean  Olt. 
-repartizarea pe unităţi administrativ-  teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru  susţinerea  programelor de dezvoltare locala  si pentru  susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 – 2017 
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- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt si in administrarea  Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina  pentru implementarea proiectului ,, Neutralizarea  deseurilor  medicale   periculoase rezultate din activitatea 
spitaliceasca’’ 
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia pentru  anul 2014. 
aprobarea cotizatiei Judetului  Olt la Asociatia,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe anul 2014. 
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2014. 
-aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din România (UNCJR) pentru anul 
2014.  
la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD VEST OLTENIA. 
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea  Consiliului  Local al orasului Corabia  in 
domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt 
  - includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt. 
-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului Local al  orasului Draganesti 
Olt , in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt. 
  - includerea  unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt. 
- asociere intre Judetul Olt  si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii evenimentului  ,,Festivalul  de Teatru Caracal 
2014,Editia a IV-A” 
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A” 
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 
Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe anul 2014  
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 
2014 
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului  Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pentru anul 2013. 
-modificarea repartizării pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014. 
-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –
Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România –Bulgaria – Călăraşi, pentru anul 2014. 
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii sifinantarii evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 
2014,Editia a IV-A” 
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A” 
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 
Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe anul 2014 
-  
 
.  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 localenr. 215/2001, republicata ,cu modificările şi completările ulterioare. 
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