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                                                                       R A P O R T 
                                            cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 

                   29.09.2016   -  31.12.2016  
 
           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 administratie publica, 
juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  
juridica. 
           În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridică care s-a întrunit 
într-un număr de 2 de şedinţe, personal participând la toate.    
       În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care au fost avizate, după ce au fost dezbătute cu 
argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte. 
 
 - transformare posturi, desființare post și înființare post în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale Doina Oltului” 

 -  aprobare transformare posturi în  statul  de funcții al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

-transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

-   aprobare organigramă și stat de funcții pentru Centrul Județean  pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt 

 - completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 154/29.09.2016 cu privire la acordare premii pentru elevii 

și profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la competițiile sportive internaționale, precum 

și la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

183/27.10.2016 

  - înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 

  -  modificarea Hotărârii  Consiliului  Județean  Olt  nr.   104/28.07.2016 pentru  aprobarea  documentației  tehnico-

economice   la  obiectivul  de  investiții  ”Realizare instalație  de  hidranți  interiori  la  Biblioteca  Județeană  Ion  

Minulescu” 

  -  trecerea unui tronson din drumul județean DJ 643, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al orașului  

Balș 

 -  trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul 

public al comunei Vișina 

  -  aprobarea participării consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Olt la cursuri de pregătire, formare și 

perfecționare profesională, în mandatul 2016-2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-    modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt 

-    înlocuire membru și actualizarea componenței Comisiei  pentru Protecția Copilului  

-    completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 156 / 2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanți pentru 

autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum şi ale instituțiilor şi serviciilor publice din subordinea 

sau de sub autoritatea acestuia 

 -   modificarea Hotărârii  Consiliului  Județean  Olt  nr.   107/24.09.2015 pentru  aprobarea  documentației  tehnico-

economice   la  obiectivul  de  investiții     „Reabilitare  și reorganizare  a  sectorului  de  primiri – internări  Obstetrică – 

Ginecologie situat la  parterul    corpului  Materno – infantil din cadrul  Spitalului  Județean  de    Urgență  Slatina” 

-   aprobarea structurii organizatorice a SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

-   modificarea statului de funcții, a organigramei și a numărului de personal ale Spitalului Județean de Urgență    

  Slatina 

-   revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele Consiliului Județean Olt în Adunarea   

Generală a Asociaţilor la Societatea “Bursa de Cereale Corabia” SRL 

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 localenr. 215/2001, republicata , cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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