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            R O M A N I A          Consilier judeţean 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                         Marin  IONICĂ 
 
 
 
                                                R A P O R T 
                  cu  privire  la  activitatea desfăşurată în anul 2008   
 

                               
          Ales consilier jude ţean la alegerile locale din data de 01 
iunie 2008 , mandatul mi-a fost validat în şedinţa de constituire a 
Consiliului Judeţean Olt din data de 23 iunie 2008  prin adoptarea 
Hotărârii nr. 67. 
  Consiliul Jude ţean 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.  
  Consilierii jude ţeni  au obligaţia să prezinte un raport anual  
de activitate,  care 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 perioada analizată, în calitate de consilier judeţean, mi-am 
desfăşurat activitatea în Comisia pentru  studii economico-sociale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului 
public şi privat al jude ţului, denumită prescurtat Comisia Buget – 
Finan ţe şi în plenul Consiliului Judeţean. 
  Comisiei Buget – Finan ţe din care fac parte i-au revenit 
spre analiză şi aprobare proiecte de hotărâri referitoare la: 

- aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt; 
- rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt; 
- modificarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale  

a sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2008; 
  - aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi 
Regulamente de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean, dar şi ale instituţiilor de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean; 
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  - asocierea Consiliului Judeţean Olt cu Clubul Sportiv 
Aluminiu ALRO Slatina – Secţia fotbal, aprobarea contractului de 
asociere şi a cheltuielilor aferente; 
  - darea în folosinţă gratuită a unor spaţii; 
  - definitivarea cadrului instituţional necesar implementării 
proiectului „Îmbunătăţirea, dotarea cu echipamente a bazelor 
operaţionale în situaţii de urgenţă”; 
  - aprobarea necesităţii, oportunităţii, Studiului de fezabilitate 
şi a parteneriatului  pentru realizarea proiectului „Bursă de cereale în 
oraşul Corabia”;  
  - aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru proiectul „Modernizare Centru de Recuperare 
Persoane cu Handicap Cezieni; 
  - aprobarea unor cheltuieli lunare cu telefoanele mobile din 
dotarea consilierilor judeţeni; 
  - modificări în domeniul public al judeţului; 
  - aprobare taxe pe anul 2009; 
  - majorare chirii pe mp. pentru spaţiile din fondul locativ cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţe din domeniul public al judeţului 
Olt; 
  - stabilire tarif de închiriere sală de conferinţe şi microbuz din 
parcul auto propriu pe anul 2009; 
  - aprobare  proiect „Strategia de dezvoltare durabilă a 
judeţului până în anul 2020; 
  - necesitarea şi oportunitatea  realizării unor proiecte de 
investiţii cu fonduri europene, precum şi aprobarea Studiilor de 
fezabilitate a acestor proiecte; 
  - aprobare  Master Planului  privind gestiunea deşeurilor  în 
perioada 2007 – 2037; 
  - asocierea Judeţului Olt cu localităţi din judeţ pentru 
înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT – ECO”; 
  - utilizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt; 
  - aprobare transmitere terenuri; 
  - aprobare destinaţie imobile; 
  - schimbarea unor sedii ale instituţiilor de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Olt; 
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  In anul 2008, în calitate de consilier judeţean, am participat 
la un număr de 8 şedin ţe în plenul Consiliului Judeţean Olt, din care 6 
ordinare  şi 2 extraordinare , unde au fost adoptate 100 hot ărâri  după 
ce au fost analizate şi dezbătute  cu argumente „pro” şi „contra”.  
  Problemele reglementare de aceste hotărâri, altele decât  
cele discutate la nivelul Comisiei  Buget - Finanţe  sunt următoarele: 
                -  încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni care se află 
în stare de incompatibilitate; 
                -  validarea  mandatelor  unor  consilierilor  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; 
  - numirea şi eliberarea din funcţie a unor directori ai 
instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 
  - înfiinţarea şi organizarea Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică ce 
funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean, constituit prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 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 Hotărârea Guvernului nr. 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;  
  În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi-au 
fost repartizate pe linie de partid, 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 cărei listă am candidat şi am fost ales 
consilier judeţean. 
  În anul 2008 am făcut deplasări în 40 de localităţi ale 
judeţului, unde am discutat cu consilierii locali. 
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  În perioada analizată am desfăşurat o activitate în 
conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Func ţionare a 
Consiliului Jude ţean şi cu respectarea Legii administra ţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
    CONSILIER JUDEŢEAN 
                 Marin  IONICĂ 
 
TE/2 ex.  

 
 


