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R O M A N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Consilier judeţean

Mateescu Tiberiu

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2011 - 31.XII.2011

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 23 iunie
2008 prin adoptarea  Hotărârii nr. 67.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 conditiile legii.

În conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii judeţeni au
obligaţia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija
Secretarului judeţului.

Consilierii judeţeni ce compun actualul Consiliul  Judeţean  Olt au fost împărţiţi,
potrivit propriilor opţiuni, în 6 comisii de  specialitate în principalele domenii de activitate
prin adoptarea Hotărârii nr.70 din 10 iulie 2008.

În calitate de consilier judeţean am activat înComisia pentru studii economico –
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al
judetului denumită pe scurt  Comisia buget - finante, care s-a întrunit într-un număr de  28
şedinţe 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 Judeţean;
- la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în
căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2011.
-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în
centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru anul 2011.
- aprobarea actului aditional nr.5,6( 1,2/2011)p la Contractul de asociere intre Consiliul
Judetean si Clubul Sportiv ,, Aluminiu Alro Slatina – Sectia Fotbal;
- la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2010.
- la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011.
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- la repartizarea pe unităţi administrativ –teritoriale a sumelor defalcate din TVA
pentru drumurile judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul2011.
-la ,,Proiectul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerata,
inclusiv inlocuirea sau completarea  sistemelor clasice de incalzire- beneficiari  unitati
administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult.
-alocarea unor sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia  Consiliului Judetean Olt,
prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt
- aprobarea contributiei Consiliului Judetean Olt la bugetele de venituri si cheltuieliu  ale
Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Biroului Regional de Cooperare
Transfrontaliera  Romano-Bulgara.
- aprobarea  cotizatiei Judetului Olt  la Asociatia  de Dezvoltare  Intercomunitara  Sud-Vest
Oltenia pe anul 2011.
- modificarea si completarea Contractului de Asociere dintre judetul Olt si celelalte unitatii
administrativ teritoriale ale judetului Olt avind ca obiect realizarea proiectelor de interes
comun ,,Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Olt,,
-colaborarea  intre Ministerul Mediului si  Padurilor –Unitatea de Management  al
Proiectului ,,Controlul Integrat al Poluarii  cu Nutrienti ,, si Consiliul Judetean Olt
- asocierea judetului Olt cu unele localtatii din judet , cu persoane juridice si reprezentanti ai
societati civile in cadrul Asociatiei ,, Grupul  local Preteni Pescarilor Olteni ,,
- aprobarea contributiei   Judetului Olt  la cofinantarea  proiectului ,,Sistem Integrat de
Management  al Deseurilor in Judetul Olt.
-la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt, aflat
înadministrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, şi darea
acestuia în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.
- rectificarea bugetului pe anul 2011
- la modificarea si completarea  Acordului de parteneriat pentru  implementarea proiectului,,
Conservarea biodiversitatii in judetul Olt.
- preluarea in cadrul structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti a
Dispensarului  TBC Draganesti Olt din cadrul Centrului de Sanatate Draganesti.
- distribuirea de alimente  din depozite  in cadrul programului anual  de furnizare ajutoare
alimnentare  in beneficiul persoanelor cele mai defavorizate  PEAD-2011
-cofinantarea proiectelor care beneficiaza de  fonduri externe  nerambursabile de  la Uniunea
Europeana cu o maturitate de 10 ani
- documentatia tehnica aferenta  lucrarilor de reabilitare si modernizare   pentru
proiectul,,Reabilitarea  si modernizare   drum judetean DJ  677,limita de judet  Vilcea –
Piatra Olt  finantat in cadrul POR  2007-2013
-la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influentelor  la sumele defalcate din
T.V.A.  pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locală şi a sumelor alocate din  cotele defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea
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programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală
- aprobare taxe, tarife şi chirii pe anul 2012
Problemele discutate în plenul Consiliului Judeţean, altele decât cele discutate la nivelul
Comisiei de Buget Finante sunt următoarele:
- 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;

In calitate de consilier judeţean am participat la şedinţele ordinare si extraordinare în
plenul Consiliului Judeţean Olt, , unde au fost adoptate 159  hotărâri 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 -aufost repartizate, unde
am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice
cât şiadministrative 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.
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