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            R O M A N I A             Consilier jude ţean 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                             Marin  IONICĂ 
 
 
 
                                                  R A P O R T 
                    cu  privire  la  activitatea desfăşurată în perioada 
                  01 ianuarie  – 31 decembrie 2009  
  
 
                  Ca 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 Jude ţean este compus din consilieri 
judeţeni, aleşi în condiţiile legii. Aceştia au obligaţia, ca în fiecare an de 
mandat, să prezinte un raport anual  de activitate,  care va fi făcut 
public prin grija Secretarului judeţului aşa cum prevăd dispoziţiile Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  În Consiliului Judeţean Olt consilierii judeţeni îşi desfăşoară 
activitatea în şedinţele de plen ale acestuia, iar în intervalul dintre două 
şedinţe de plen, în cele 6 comisii de specialitate  în principalele 
domenii de activitate, constituite prin votul unanim al consilierilor 
judeţeni. 
  Una din cele 6 comisii de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Olt este şi Comisia pentru studii economico-sociale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului 
public şi privat al jude ţului,  denumită pe scurt  Comisia de Buget-
Finan ţe, în care mi-am desfăşurat activitatea în perioada mai sus 
menţionată.  
  În perioada 01.01. – 31.12.2009 Comisia de Buget-Finanţe  
s-a întrunit în 24 şedinţe unde au fost analizate proiecte de hotărâri şi 
rapoarte ale direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt în susţinerea acestor proiecte de hotărâri.         
  Comisiei Buget – Finanţe din care fac parte i-au revenit spre 
analiză şi aprobare proiecte de hotărâri referitoare la: 
- aprobare tarife pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea 
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale; 
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- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu 
handicap pentru anul 2009; 
 - stabilirea costului anual pentru un copil sau tânăr care beneficiază 
de protecţie specială pe anul 2009;  
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 
2009; 
- aprobare destinaţie imobil; 
- schimbarea sediului pentru „Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt”; 
- trecerea din domeniul public al judeţului Olt în domeniul privat al 
judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 100 mp. în vederea 
concesionării; 
- transmitere terenuri; 
- modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009; 
- aprobarea contractului de asociere dintre Consiliul Judeţean Olt şi 
Clubul Sportiv „Aluminiu ALRO” Slatina – secţia fotbal pe anul 2009; 
- aprobare  Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Centrul de 
Terapie Ocupaţională Drăgăneşti – Olt”  şi a cheltuielilor aferente 
proiectului; 
- aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
proiectul  „Centrul de Terapie Ocupaţională Drăgăneşti – Olt”; 
- aprobarea activităţilor cu care va fi implicat  judeţul Olt în 
managementul şi implementarea proiectului  „Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă”; 
- aprobarea  participării judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea 
contribuţiei proprii a solicitantului la proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă”; 
- stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2008; 
- aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
- aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul 2009; 
- repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a cotelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 
2009; 
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- repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate 
din T.V.A. pentru drumurile judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009; 
- trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Olt şi din 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, în domeniul public al oraşului Balş şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Balş; 
- aprobarea tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport 
pentru trasee judeţene cuprinse în Programul de transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 
2011; 
- aprobarea  proiectului „Sistem informatic integrat pentru 
managementul fluxului informaţional şi al documentelor în cadrul 
Consiliului Judeţean Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului; 
- acordarea unui ajutor bănesc persoanelor cu vârsta de peste 100 ani 
din judeţul Olt. 
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt 
şi a situaţiilor financiare pe anul 2008; 
- aprobarea plăţii cotizaţiei pe trimestrele I şi II din anul 2009 a 
Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „OLTUL”; 
- aprobarea transmiterii unei suprafeţe de 30 ha. de teren din domeniul 
public al Comunei Bălteni şi din administrarea Consiliului Local al  
Comunei  Bălteni, Judeţul Olt, în administrarea Consiliului Judeţean 
Olt; 
- stabilire cuantum indemnizaţie de şedinţă pentru Preşedintele, 
Vicepreşedintele , membrii şi Secretarul Comisiei pentru Protecţia 
Copilului; 
- aprobarea proiectului „Dezvoltarea unei soluţii de e-guvernare la 
nivelul Consiliului Judeţean Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului; 
- modificarea anexei „Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-
economici ai proiectului Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”; 
 - modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 23/26.02.2009 cu 
privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Centru 
Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt” şi a cheltuielilor aferente 
proiectului; 
- modificarea   Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 35/19.03.2009 cu 
privire la aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul 2009; 
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- completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30/19.03.2009 privind 
aprobarea participării Judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea 
contribuţiei proprii a solicitantului la proiectul „Îmbunătăţirea dotării  cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă”; 
- aprobarea acordului de parteneriat  pentru  proiectul  Centru Terapie 
Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”;  
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009; 
- aprobare Act adiţional la Contractul de Asociere între Consiliul 
Judeţean Olt şi Clubul Sportiv Aluminiu ALRO Slatina – Secţia fotbal; 
- aprobarea Contractului de asociere dintre Judeţul Olt şi celelalte 
unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Olt, având ca obiect 
realizarea proiectului de interes comun: „Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în Judeţul Olt”; 
- aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Balş şi din 
administrarea Consiliului Local al Oraşului Balş, în domeniul public al 
judeţului Olt şi în administrarea �colii de Arte şi Meserii (pentru elevi 
cu deficienţă mintală) Balş; 
- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 121/28.10.2008 cu 
privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 
„Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni” şi 
a cheltuielilor aferente proiectului; 
- instituirea regimului de arie naturală protejată a unui element al 
cadrului natural al Comunelor:  Fălcoiu, Dobrun, Călui şi Grădinari; 
- avizare tarife suplimentare de  utilizare a drumurilor de interes local; 
- completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
57/22.05.2008 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor  
de intervenţii pentru proiectul „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina şi a 
cheltuielilor aferente proiectului”;   
- aprobarea parteneriatului pentru proiectul „Parc Industrial Corabia” şi 
a participării Consiliului Judeţean Olt la asigurarea finanţării  
proiectului;   
- închirierea unui spaţiu din domeniul public al Judeţului Olt;  
- stabilire redevenţă pentru concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale;  
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- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt a unui 
imobil şi aprobarea vânzării acestuia prin licitaţie publică; 
- participarea Consiliului Judeţean la Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.;  
- repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a limitelor pentru 20% 
din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi din sumele alocate din cota de 22% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 şi estimările pe 
anii 2011 – 2013 şi a limitelor pe anul 2009 repartizate conform art. 33 
alin. 4 lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare;   
- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 9/25 ianuarie 2007 cu 
privire la aprobare trecere din domeniul public al comunei Vişina în 
domeniul public al judeţului Olt, a unui imobil;  
- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 124/28.10.2008 privind 
aprobarea studiului de fezabilitate pentru întreaga investiţie, a 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţiile 
existente pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea �colii speciale 
ajutătoare Balş”şi a cheltuielilor legate de proiect;  
- aprobarea plăţii cotizaţiei pe trim.III şi IV - anul 2009 a Consiliului 
Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „OLTUL”; 
- alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt, prevăzută în bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean pe anul 2009, pentru asigurarea unor cheltuieli de 
funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale; 
- acordare premii pentru elevii din judeţul Olt participanţi la olimpiadele 
şi concursurile internaţionale în anul 2009;  
- stabilire sediu pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Olt; 
- stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de evaluare 
a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi; 
- aprobare TAXE  pentru anul 2010; 
- majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru 
spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţe, aflate 
în domeniul public al judeţului, pentru anul 2010; 
- stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2010 
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asocierea judeţului Olt cu unităţile administrativ teritoriale din judeţul 
Olt ale căror proiecte au fost aprobate pentru finanţare din Fondul 
pentru mediu în cadrul programului de îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea terenurilor agricole degradate. 
  In anul 2009 Consiliului Judeţean Olt s-a întrunit în 13 
şedin ţe din care 12 şedinţe ordinare şi 1 şedinţă extraordinară. 
Personal am participat la 12 şedin ţe în plen, din care 11 şedinţe 
ordinare şi 1 şedinţă extraordinară, excepţie făcând luna iulie când am 
fost plecat din ţară în concediul legal de odihnă pe anul 2009. Am 
contribuit astfel la adoptarea a 170 hotărâri  în tot anul 2009. Aceste 
au fost adoptate după ce au fost analizate şi dezbătute  cu argumente 
„pro” şi „contra”. Au fost situaţii când unele din proiectele de hotărâri 
prezentate Consiliului Judeţean spre aprobare să nu fie aprobate. 
  Problemele reglementate de aceste hotărâri, altele decât  
cele discutate la nivelul Comisiei  Buget - Finanţe  sunt următoarele: 
                -  încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni înainte de 
termen din diverse motive: incompatibilitate, excludere din partid, 
deces etc.; 
                -  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; 
  - constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică şi desemnarea şi validarea desemnării 
nominale  ca membru al aceluiaşi organism de către unii consilieri 
judeţeni; 
  - 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. 
  - 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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  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 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 
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