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RAPORT DE ACTIVITATE

Consiliul Judetean Valcea
Comisia pentru servicii publice, turism §i protectia mediului
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2010

./ Sedinte ale Consiliului Judetean :
Membrii comisiei au participat
la toate sedintele ordinare si extraordinare,au participat la toate
convocarile si manifestarile organizate de Consiliul Judetean Valcea ,
dezbateri publice si de specialitate. Datele la care s-au tinut sedintele
ordinare in plen sint: 29.01; 26.02; 31.03; 30.04; 29.05 ; 30.06; 31.07;
25.08; 30.09; 30.10; 30.11; 23.12 . Datele la care
s-au tinut sedintele extraordinare : 16.09; 02.12; 29.12 .
./ Sedinte ale comisiei de specialitate : Comisia pentru servicii
publice,turism si protectia mediului a analizat in plen toate proiectele de
hotariri promovate de Consiliul judetean Valcea ,precum si celelalte
materiale:procese verbale ale sedintelor anterioare,informarii ale
presedintelui, depunind in termen procesele verbale de avizare cu toate
propunerile de modificare sau de complectare a materialelor in
dezbatere pe ordinea de zi. Membrii comisiei au colaborat cu celelalte
comisii in elaborarea de proiecte de hotarire in special cu comisia de
buget finante si cu cea juridica.
./ Intilniri cu cetatenii: Membrii comisiei au participat saptaminalla
intilnirile cu cetatenii pe Ie-au organizat de birourile parlamentare
teritoriale,unde am dat ajutor in rezolvarea unor probleme de interes
local pe care Ie-au ridicat cetatenii din comunele: Gusoieni-refacerea
DC Gusoianca,DC Dealu-Mare(afectat de transportul de mare tonaj al
PETROM),Madulari -modernizare DC Albina"Susani-modernizare drum
satesc Adacale si drum judetean Madulari Susani,Lungesti-promovarea
refaceriidrumului de legatura dintre com.Lungesti si Susani aflat intr-o
stare avansata de degradare pe toata lungimea de 7
km,Sutesti,Stefanesti-modernizare DC Dobrusa, Dragasani-proiectul de
alimentare cu apa si canalizare in cartierul Sfintu Gheorghe (comunitati
defavorizate), Prundeni,Scundu ,lonesti,Glavile
,Pesceana,Creteni,Calimanesti,Rm.Valcea
I

./ Audiente : Membrii comisiei au participat la unele audientele zonale
acordate de catre deputatii Colegiilor Dragasani,Rm. Valcea si
Calimanesti ,Ia care am raspuns si rezolvat la mai toate problemele de
interes local care erau de competenta organelor locale sau judetene,
avind 0 colaborare foarte buna cu toti primarii din zona de sud cit si din
zona de nord a judetului.
./ Sesiuni de instruire : Conform legislatiei in vigoare ,aceste sesiuni se
suporta de catre bugetul judetean ,iar din lipsa de fonduri membrii
comisiei nu am participat la niciun curs de instruire .
./ Aetivitatea in teritoriu :Am avut mai multe intilniri cu autoritatile publice
locale in primul rind cu ocazia audientelor zonale ,dar si in multe alte
intilniri,in primul rind pentru a sprijini initiative de protectia mediuluiprima impadurire a terenurilor si a terenurilor degradate,care in judetul
Valcea reprezinta 0 mare problema.ln primavara anului 2010 au fost
organizate santiere de impadurire a terenurilor proprietate privata in
comunele Orlesti,Sutesti,Gusoieni,Susani,Prundeni.
./ Initiative - propuneri : Cele mai multe initiative si propuneri s-au facut
in cadrul Comisiei pentru servicii publice ,turism si protectia mediului .
care s-au concretizat in proiectele de hotariri sau modificarea unor
propuneri aflate pe ordinea de zi .Din lipsa de fonduri unele propuneri
au fost aminate .
./ Alte aspeete relevante : Membrii comisiei au considerat ca prioritatea
numarul unu este aceea de a da sprini autoritatilor locale pentru ca
proiectele sa fie cunoscute si analizate cit mai urgent de catre plenul
Consiliului jLidetean,iar sustinerea financiara sa se faca pe criterii strict
obiective si nu ce tin de apartenenta politica a primarilor sau a consiliilor
locale majoritare politic.Membri comisiei pentru servicii publice,turism si
protectia mediului se vor axa pe finalizarea proiectului IlDezvoltarea
infrastructurii de agrement in statiunea turistica Voineasa, judetul
Valcea",infiintarea Societatii comerciale ,Expo Nord-Oltenia, pentru
administrarea Centrului de conventii si expozitii nord-Oltenia, cit si
atragerea de fonduri pentru impadurirea a cit mai mari suprafete de
teren degradat, prima impadurire, prin atragerea de fonduri de la MADR
si de la Ministerul Mediului si Padurilor.
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