
 
    
 
 
         R O M A N I A                                                                                                                                
    CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT                                                                                                                Consilier judeţean 
                                                                                                                                                                   NICOLAE FLOREA 
                                                                                      R A P O R T 
                                                           cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 
                                                                           01.01.2018 - 31.12.2018    
         

         
           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 cultură,învătământ, 
activitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat 
o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit 
într-un număr de 24 şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare :  

- 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; 
-aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru 
ocuparea postului de director (manager) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean olt 
-aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat contractul de management. 
-numirea directorului (managerului) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean ol 
    -  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane 
vârstnice, pentru anul 2018 
  -     înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării 
copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt 
-   aprobare documentaţie tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi schimbare de destinaţie corp 
C1, demolare corp C2, C3, C4, C5 la imobil Creşa nr. 1, în vederea aducerii în stare de funcţionare şi desfăşurării de 
activităţi medicale“ 
- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 
- aprobare Regulament de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului pentru Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt - instituţie publică de cultură din subordinea 
Consiliului Judeţean Olt 
- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului pentru Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii Slatina şi Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, 
instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 
- transformare posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui Olt - 
aparatului propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 
-modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 
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- transformarea unui post de medic în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 -aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean 
Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 
- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor la evaluarea finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din 
subordinea Consiliului Judeţean Olt 
-  modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 
-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 
 - aprobarea rezultatului final obţinut de domun Guţică-Florescu Laurenţiu-Gerard în cadrul procedurii de analizare a 
noului proiect de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 
- încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada 
asigurării interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 
 - transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale „Doina Oltului“ 
 - modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 129/24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului 
„Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Biblioteca Judeţeană Olt Ion Minulescu“ şi a 
cheltuielilor legate de proiect 
  -aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 
 -aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 
aprobarea continuării managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - 
Viorel 
- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 
- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
„Doina Oltului“ 
 - aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 
- aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Judeţul Olt şi Oraşul Corabia în vederea organizării şi finanţării 
acţiunii Dunărea în Anul Centenar - „Zeul fluviilor“ dedicată promovării culturale şi turistice a oraşului Corabia şi a 
judeţului Olt 
- aprobarea reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu; aprobarea 
numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu 
 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase din Judeţul Olt 
-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentur Promovarea Culturii Tradiţionale 
„Doina Oltului“ 
stabilirea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt 
-transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării 
 -asocierea între Judeţul Olt şi municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţional 
de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2018, Ediţia a VIII-a; aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea 
organizării evenimentului Festivalul Naţional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2018, ediţia a VIII-a 
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- aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“ ediţia a II-a 
- actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Olt 
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din 
pavilionul central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 
 - stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu 
handicap, pentru luna MAI 2018 
- aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
- modificarea statelor de funcţii şi a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare, fără 
personalitate juridică, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88/26.05.2016 
- stabilirea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt 
- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a 
managementului pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea 
Consiliului Judeţean Olt 
- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de 
urgenţă“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
-  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliulde Administrație al Palatului Copiilor 
„ADRIAN BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019 
- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri înConsiliul de Administrație al Centrului Școlar 
pentru EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 
-desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membriîn Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale 
Speciale Balș,pentru anul școlar 2018-2019 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliulde Administrație al Centrului Județean 
de Resurse și de AsistențăEducațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019 
- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate 
exceptionale la olimpiadele scolare de specialitate 
- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 
 
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, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
                                                 Consilier Judetean  
                                                            NICOLAE FLOREA 
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