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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Numele consilierului: FARTAT ILIE
Apartenenta politica: PNL
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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2010

Activitatea Consiliului Judetean se desfasoara in conformitate cu Legea nr.
215/2001 si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului
Judetean Valcea. In conformitate cu recomandarile Centrului pentru Politici
Publice din Cluj-Napoca, consilierul judetean are obligatia de a prezenta un raport
anual de activitate care va fi facut public.
Subsemnatul, Fartat llie, consilier judetean in mandatul 2004-2008 si reales
in iunie 2008 pentru mandatul 2008-2012 pe listele Partidului National Liberal,
prezint urmatorul Raport de activitate privind indeplinirea mandatului :
In mandatul 2008-2012 sunt membru al «Comisiei pentru relatii cu
societatea civila si servicii publice deconcentrate» si am desfasurat urmatoarele
activitati:
sedinte in comisia de specialitate
- sedinte ordinare in plenul Consiliului Judetean- 12 sedinte
- sedinte extraordinare in plenul Consiliului Judetean
- audiente in teritoriu
- intalniri cu cetatenii in adunari publice
- intalniri cu autoritatile publice locale
- depunerea de amendamente Ia proiectele de hotarari
- participarea Ia cursuri de formare profesionala
- alte atributii stabilite prin hotarari - membru al «Comisiei de analiza a
SALVAMONT»
Amendamentele si intrebarile din cadrul sedintelor cuprinse in stenogramele
Consiliului Judetean au avut referire Ia problematici diverse, cum ar fi : asistenta
medicala, asistenta sociala si protectia copilului, invatamant, infrastructura rutiera,
patrimoniul cultural judetean, sustinere de proiecte, dezvoltare locala.
Activitatile din comisia de specialitate au cuprins analiza hotararilor,
proceselor verbale, informarilor, rectificarilor de buget si plan uri lor urbanistice.
Activitatea din teritoriu s-a materializat prin :
- participarea Ia sedintele consiliilor locale din localitatile componente ale
Colegiilor uninominale Horezu si Balcesti : Livezi, Gradistea, Sinesti,
Mateesti, Lacusteni, Tomsani, Pausesti Otasau, Otesani, Pietrari, Horezu
etc.
- programul de audiente pentru cetateni s-a tinut in zilele de sambata intre
orele 10,00 -13,00 Ia sediul din orasul Horezu, str. Tudor Vladimirescu nr. 80
- cladirea Cooperativei Ceramica, Ia etaj. La audiente s-au prezentat peste
200 persoane care au ridicat problematici din sfera sociala, administrativa,
juridica, precum si nemultumiri de ordin personal. Multe din solicitarile

cetatenilor nu pot fi solutionate de catre un consilier judetean, dar au fost
indrumati spre institutiile de resort. De mentionat ca nemultumirile personale
legate de locurile de munca, obtinerea biletelor de odihna si tratament,
ajutoare materiale sunt in crestere fata de anii precedenti.
- intalnirile cu reprezentantii autoritatilor locale din judet, cu predilectie din
zona Colegiului electoral Horezu, au avut loc nu numai in sedintele
consiliilor locale, dar si Ia mitingurile, adunarile populare cu cetatenii, atat
pentru informarea asupra activitatii mele, dar si pentru identificarea
problemelor cetatenilor.
- Am participat Ia inaugurarea mai multor obiective finalizate in anul 2010 :
reabilitare drumul Horezu - Varful lui Roman, programul 3.2 .2. Gradistea,
baza sportiva Gradistea, modernizare drum Popesti- Sinesti, camin cultural
Folestii de sus, drum Maldaresti - Treapt-Horezu etc.
Personal am transmis Consiliului Judetean Valcea solicitari privind
sustinerea consiliilor locale si primariilor din zona de centru si sud a judetului si am
monitorizat diverse actiuni bugetare.
Am participat Ia numeroase evenimente culturale, simpozioane cu
organizatii profesionale, lansari de carte, intalniri cu ONG-uri, fiind un promotor al
actiunilor din zona in colaborare cu Forumul cultural Valcean, societatea Anton
Pann, Societatea Academica Romana, Fundatia I.Ghe. Duca etc.
Fiind un sustinator al reformei din domeniul sanatatii, m-am implicat in
reorganizarea Serviciului Judetean de Ambulanta pentru statiile din localitatile
Balcesti, Tetoiu, Brezoi, Calimanesti, Sinesti, Ladesti, Horezu .
In ceea ce priveste aspectele referitoare Ia relatia executiv-deliberativ,
trebuie mention at faptul ca in a nul 2010, datorita aliantei din conducerea
Consiliului Judetean PSD-PDL, au fost situatii tensionate intre majoritatea creata
si Grupul liberal aflat in opozitie. Programul politic, initiativele destinate
comunitatilor cu administratii liberale nu au avut intotdeauna receptivitate Ia nivelul
conducerii Consiliului Judetean.
In activitatea depusa in calitate de consilier judetean, am promovat imaginea
pozitiva a institutiei si am dat dovada de transparenta si obiectivitate in rezolvarea
problemelor obstesti si cetatenesti.

