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        R A P O R T  
 

          cu privire la activitatea desfăşurată în perioada  
01.01.2008 -  31.12.2008 

 
            În perioada analizată  în calitate de consilier judeţean mi-am desfăşurat 
activitatea în două Comisii Judeţene: jumătate de an în Consiliul Judeţean ales la 
06.06.2004 şi constituit prin HCJ nr. 72/24.06.2004, iar jumătate de an în 
Consiliul Judeţean ales la 01.06.2008 şi constituit prin HCJ 68/23.06.2008. 
 În prima jumătate a anului 01.01.2008 – 30.05.2008 am făcut parte din 
Comisia pentru Cultură. În această perioadă Consiliul Judeţean s-a întrunit în 
şesa şedinţe din care cinci ordinare şi una extraordinară, iar Comisia pentru  
Cultură s-a întrunit în 11 şedinţe. 
 Materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat: 
 - aprobări de organigrame, ştate de funcţii, nr. de personal, Regulamente 
de Organizare şi Funcţionare pentru instituţiile de cultură de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean  Olt; 
 - aprobarea unor proiecte de dezvoltare, modernizare şi dotare a unor 
unităţi de cultură şi sănătate din judeţ (spitale,biblioteci etc.); 
 - transformări de posturi la instituţiile de cultură de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean; 
 - numirea şi eliberarea din funcţii a unor directori ai instituţiilor de cultură de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean; 
 - aprobarea acţiunilor culturale desfăşurate în judeţ pe fiecare an 
calendaristic în parte; 
 - acordarea de premii pentru elevii şi sportivii cu rezultate deosebite la 
întrecerile naţionale; 
 - acordarea de burse şcolare pentru elevii din mediul rural pentru rezultate 
bune la învăţătură etc. 
 La şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean Olt s-au 
analizat, dezbătut şi aprobat un total de 65 hotărâri pentru perioada 01.01.2008 – 
23.06.2008. 
 În perioada 23 iunie – 31 decembrie 2008 în calitate de consilier judeţean 
am participat la un număr de 8 din 9 şedinţe în plenul Consiliului Judeţean Olt din 
care 6 ordinare şi 2 extraordinare, unde au fost adoptate 100 hotărâri după ce au 
fost analizate, dezbătute cu argumente „pro” şi „contra”. 
 În această perioadă în calitate de consilier judeţean am activat în Comisia 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii denumită pe scurt Comisia Juridică, care 
s-a întrunit într-un nr. de 15 şedinţe în care au fost analizate proiecte de hotărâri 
şi rapoartele direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt în susţinerea acestor proiecte de hotărâri, repartizate 
acestei comisii.  



 Proiectele de hotărâri repartizate Comisiei Juridice au vizat aprobarea 
următoarelor: 
 - încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni care se află în stare de 
incompatibilitate; 
 - validarea mandatelor unor consilieri judeţeni care se află pe listele de 
supleanţi ale partidelor politice ce alcătuiesc Consiliul Judeţean; 
 - organizarea, completarea şi coordonarea comisiilor de specialitate în 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean; 
 - organigramelor, nr. de personal, ştatelor de funcţii şi regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
şi ale instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 
 - numirea şi eliberarea din funcţii a unor directori ai instituţiilor  de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 
 - înfiinţarea şi organizarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, 
organism cu rol constitutiv fără personalitate juridică ce funcţionează pe lângă 
Consiliul Judeţean, constituit prin Hotărârea Consiliului Judeţean 99/28.08.2008 
ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei  Române şi a Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare aprobat prin HG 787/2002; 
 - desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Consiliile 
Etice şi cele Consultative ale Spitalelor Schitu, Scorniceşti şi Slatina; 
 - desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Adunările 
Generale şi în Consiliile de Administraţie ale unor instituţii; 
  - asocierea Consiliului Judeţean Olt cu Clubul Sportiv Aluminiu „Alro” 
Slatina – Secţia Fotbal şi aprobarea contractului de asociere; 
 - darea în folosinţă gratuită a unor spaţii; 
 - modificări în domeniul public al judeţului; 
 - aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2008 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi pentru instituţiile de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 
 - aprobarea Plan de analiză şi acoperire a riscurilor pentru situaţii de 
urgenţă la nivelul judeţului Olt; 
 - aprobare Regulament pentru efectuare transport public judeţean 
persoane şi a caietului de sarcini pentru efectuare transport public judeţean 
persoane; 
 - schimbarea sediilor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Olt; 
 - schimbarea denumirii unor instituţii de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Olt; 
 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. 
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