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       Am fost ales consilier judeţean la alegerile locale din data 1 iunie 2008, iar mandatul mi-
a fost validat în şedinţa de constituire a ConsiliuluiJudeţean Olt din data de 30  iunie 2009 
prin adoptarea Hotărârii nr. 81.Consiliul Judeţean 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. 
În conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale  nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, consilierii jude ţeni au obligaţia să prezinte un raport 
anual de activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului. Consilierii 
jude ţeni ce compun actualul Consiliu Judeţean Olt au fost împărţiţi, potrivit propriilor opţiuni, 
în 6 comisii despecialitate în principalele domenii de activitate prin adoptarea Hotrârii nr.70 
din 10 iulie 2008 . 
În  calitate de consilier judeţean am activat Comisia pentru cultur ă, învţământ, activitate 
ştiin ţific ă,sănătate, familie, protec ţie copii şi culte, denumită pe scurt Comisia pentru 
Cultur ă, care s-a întrunit într-un număr de 25 şedin ţe în care a analizat documente 
referitoare la: 
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi 
funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, dar şi pentru instituţiile de 
sub autoritatea Consiliului Judeean; 
-   aprobare CAIET DE OBIECTIVE pentru concursul  de  proiecte  de  management  pentru  
Centrul judeţean pentru   conservarea  şi  promovarea  culturii  tradiţionale  şi  cultural  Olt.  
-  aprobarea  proiectului  „Reabilitarea   infrastructurii  portuare  de  utilitate  publică  pentru  
accesul  turiştilor  pe  Dunăre, în zona CAP AMONTE PORT CORABIA” şi a cheltuielilor 
legate  de proiect. 
- aprobarea Acordului de parteneriat pentru  proiectul  „Reabilitarea  infrastructurii  portuare  
de  utilitate  publică  pentru   accesul   turiştilor pe Dunăre în zona CAP AMONTE PORT 
CORABIA”.         
-  aprobare  schimbare sediu pentru  „Şcoala Populară de Arte şi Meserii”.  
 - darea în folosinţă gratuită către Episcopia    Slatinei şi Romanaţilor, a unui teren din 
domeniul privat al Judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de  Asistenţă  Socială 
şi  Protecţia Copilului Olt. 
-la  actualizarea componenţei Comisiei pentru        Protecţia Copilului.  
- la  completarea componenei Consiliului de Administraie al Şcolii Populare de Arte si 
Meserii 
- la  dare în folosină gratuită a unor imobile aflate  în proprietatea publică a  Judeţului Olt. 
- la  suspendare de drept raport de serviciu,   modificare raport de serviciu prin t la  delegare 
atribuţii  - funcţie  publică  de  conducere. 
- transfer în interesul serviciului şi încetare suspendare raport de serviciu. 
- la  constituire Comisie  concurs  pentru  concursul de proiecte  de management organizat 
pentru Centrul  Judeţean  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural 
Olt. 
- la dare în folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul public al judeţului Olt. 



 - la stabilire funcţii publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt. 
- la dare în folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul public al judeţului Olt.  
-la stabilire funcţii publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt 
-  la modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetăţean de 
Onoare al judeţului Olt. 
   - aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în 
situaţii de risc în comuna Cungrea, judeţul Olt. 
-   aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în 
situaţii de risc în comuna Bărăşti, judeţul Olt. 
-   aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în 
situaţii de risc în comuna Sârbii Măgura, judeţul Olt.  
- aprobare rezultat final şi aprobare proiect de management câştigător la concursul de 
proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Director al Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, aprobare 
durată contract de management şi numire în funcţia de Director al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 
-  la stabilire cost mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în 
centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru luna aprilie 2010. 
- la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt, aflat în 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, şi darea 
acestuia în folosinţă gratuită către Episcopia Slatina 
-   vârstnice îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei 
Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinătorii legali ai 
acestora precum şi modul de acoperire a costului mediu lunar de întreţinere. 
- la aprobarea transferului managementului asistentei medicale al unor unităţi sanitare 
publice de laDirecţia de Sănătate Publică Olt la Consiliul Jud - la stabilire funcţii publice, 
înfiinţare Serviciu adopţii şi postadopţii, aprobare organigramă, număr de personal, stat de 
funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia  Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
- la  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în 
centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru luna iunie 2010 
- la  completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 77/23.04.2010 cu privire la 
trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt, în domeniul privat al Judeţului Olt 
şi transmiterea acestora fără plată, în proprietatea Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire” 
Grădinari, Judeţul Olt. 
- la  aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, număr total de funcţii publice 
şi pondere funcţii publice  privire la  aprobare organigramă, număr de personal, stat de 
funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii pentru personalul 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.  
- la  constituire structură cu atribuţii specifice în domeniul managementului asistenţei 
medicale 
- la  numire reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în calitate de membrii şi membrii 
supleanţi în Consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a 
aprobat transferul managementului asistenţei medicale către Consiliul Judeţean Olt. 
- la transformare posturi şi aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii.  
- modificarea art1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.162/19.12.2008 cu privire la 
aprobarea    proiectului „Organizarea modulelor de pregătire achiziţii publice, limba engleză, 
managementul proiectelor pentru funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean Olt” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului. 



- la  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în Consiliul Etic al Spitalului 
de Pneumoftiziologie Scorniceşti ,judeţul Olt. 
In calitate de consilier judeţean am participat la un număr de 12 şedin ţe ordinare în plenul 
Consiliului Judeţean Olt, unde au fost adoptate 191hotărâri după ce au fost analizate şi 
dezbătute cu argumente „pro” şi „contra”. 
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, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
 
Consilier JUDETEAN, 
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