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RAPORT DE ACTIVITATE
Incheiat conform Legii 215/2001;art. 52;al. 4
Subsemnatul loan Dan FIERA,consilier in cadrul Consiliului Judetean Valcea,validat in
cadrul sedintei din 23.06 2008,prezint raportul asupra acivitatii desfasurate in cadrul
comisiei din care fac parte,in plenul sedintelor Consiliului Judetean si in teritoriu,in
conformitate cu prevederile Legii 215/2001 modificata si completata de Legea 286/2006 si
Legea 393/2004 privind statutul alesilor publici.
In conformitate cu prederile legale am participat la sedintele Consiliului Judetean,cu
exceptia celor din datele de 30 septembrie,data la care,urmare obligatiilor de serviciu am
fost plecat in deplasare in strainatate,deplasare pe care am anuntat-o presedintelui
Consiliului Judetean,motivandu-mi absenta.
Am participat la 25 din cele 26 de sedinte,din care 24 ordinare si una extraordinara
Proiectele de hotarire analizate in comisie in anul 2010 au fost legate de:
Nivelul taxelor si tarifelor valabile pentru anul2010
Bugetul propriu al judetuluUista obiectivelor de investitii
Bugele institutiilor finantate din bugetul propriu al judetului
Repartizarea de sume unitatilor administrativ teritoriale pentru finantarea
cheltuielilor privind diumurile judetene si comunale
Repartizarea de sume din cota de 22% din impozitul pe venit si TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale
Rectificarea bugetului propriu al judetuluiValcea
Contractarea unei contractari rambursabile de 32500000 lei,etc.
In cadrul sedintelor la care am participat am avut interventii in probleme de interes
economic,interventii care sunt consemnate in procesele verbale ale sedintelor.
Activitatea de pregatire a sedintelor de consiliu in cadrul comisiei de buget finante si
aElministrarea domeniului public s-a desfasurat de cate ori a fost necesar,(cel putin 2 sedinte
in pregatirea fiecarei sedinte de consiliu)
La sedintele de comisie am solicitat si,de obicei s-a asigurat prezenta specialistilor din
cadrul consiliului.
Comisia a analizat toate proiectele prezentate si propuse dezbaterii,analizand si
urmarind modul de stabilire a prioritatilor si urgentelor,utilizarea optima a resurselor si
ierarhizarea problemelor in functie de importanta sau gravitatea lor.
Am analizat si comisia a facut recomandari pentru eficientizarea activitatii,am
solicitat 0 mai buna pregatire a proiectelor prezentate de alesii locali.
Urmare analizelor efectuate in cadrul sedintelor s-au adoptat hotatrari importante
pentru dezvoltarea judetului dintre care mentionez:
Stabilirea urgentelor in repararea drumurilor judetene si comunale
Proiectul de dezvoltare turistica pentru valea Lotrului
Perfectarea contractului de creditare necesar accelerarii lucrarilor de reparatii
si modernizare a unor drumuri judetene.

Am sustinut solicitarile consiliilor locale,atunci cand acestea s-au confruntat cu
probleme deosebite si cand au prezentat documentatii justificative.
Am
avut
intalniri
cu
membri
diverselor
comunitati
locale
din
comunele:Muereasca,Titesti,Perisani,Dragasani,Balcesti,Alunu,Gradistea
Lungesti,Nicolae
Balcescu,Galicea,Vaideieni,Horezu Dragasani,Ocnele Mari,Govora.
In cadrul acestor intalniri am luat cunostinta de problemele locuitorilor si am
incercat,prin initiative sa sprijinim populatia in rezolvarea unor probleme.Am continuat
actiunea desfasurata cu personalul de la APIA pentru sprijinirea locuitorilor din mai multe
comune in elaborarea documentelor necesare pentru obtinerea subventiilor pentru
cresterea animalelor scutindu-i de deplasari si pierdere de timp.
Am solicitat si s-a si realizat renegocierea pretului de furnizare a energiei
electrice,obtinindu-se reduceri semnificative.
Un capitol important al activitatii desfasurate in anul 2010 a fost legat de S.c. CET
GOVORA S.A.,societate din subordinea Consiliului Judetean si care se confrunta cu probleme
deosebite din cauza nerecuperarii creantelor sale si deruleaza un amplu proiect de
modernizare si de incadrare in limitele de noxe impuse de Uniunea Europeana.
Am fost desemnat ca membru al Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean de
Urgenta,funtie in care am organizat concursul pentru ocuparea functiei de manager,am
analizat 0 parte din problemele cu care se congfunta spitalul,am aprobat si transmis pentru
continuare proiectul de modernizare a saloanelor,proiect cu finantare europeana,am
analizat posibilitati de imbunatarire a finantarilor necesare
Am sprijinit consilieri locali in activitatea lor in mai multe comune si am informat,in
cadrul
intalnirilor
cu
populatia
despre
activitatea
desfasurata
in
Consiliul
Judetean,promovand imaginea institutiei.
28 februarie 2011

L

