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RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul2010

Sedinte ale Consiliului Judetean
In anul 2010 am participat la toate sedintele ordinare ale Consiliului
Judetean Valcea, respectiv 12 sedinte: 29 ianuarie, 26 februarie, 25 martie, 30
aprilie, 28 mai, 30 iunie, 30 iulie, 26 august, 30 septembrie, 29 octombrie, 30
noiembrie, 23 decembrie. Am absentat motivat, fiind in concediu de odihna, la
sedinta extraordinara a Consiliului Judetean din data 03 septembrie 2010. Am
dat curs la toate solicitarile facute de presedintele sau vicepresedintii Consiliului
Judetean si la dezbateri publice.
Sedinte ale comisiei de specialitate
Indeplinesc functia de presedinte al Comisiei pentru Cultura, Culte,
Educatie, Tineret si Sport. In aceasta calitate am urmarit respectarea atributiilor
ce revin comisiei din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si din
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean V alcea.
Am participat la 24 de sedinte de comisie, pe care le-arn pregatit si
des!asurat in conditii optime, lucrative. Au fost analizate si s-au avizat peste 150
proiecte de hotarare. Au fost discutate si s-au facut observatii si asupra altor
materiale aflate pe ordinea de zi ale plenului judetean. La unele sedinte de
comisie au participat ca invitati specialisti din cadrul aparatului Consiliului
Judetean sau conducatori ai unor institutii si servicii. Conlucrarea cu acestia, nea ajutat sa orientam mai bine si sa derulam in conditii de eficienta sporita
activitatea noastra. Am reprezentat Comisia in relatiile cu alte cornisH de
specialitate, indeosebi cu Comisia pentru buget, fmante si administrarea
domeniului public si privat al judetului, Comisia juridica si Comisia pentru
relatii cu societatea civila si servicii publice deconcentrate. Am avut o relatie
corecta cu conducerea Consiliului Judetean Valcea si cu ceilalti consilieri
judeteni. Toate materialele solicitate au fost avizate si depusein termen.
Intalniri cu cetatenii
Am avut intalniri cu cetatenii si cu reprezentanti ai administratiei publice
locale in multe dintre localitatile judetului, intre care Rm. Valcea, Horezu,

Dragasani, Costesti, Stroesti, Copaceni, Danicei, Balcesti, Ghioroiu, Muiereasca
si altele. Cu aceste prilejuri am raspuns Ia intrebari pe probleme ale
comunitatilor locale, ale descentralizarii, ale invatamantului, culturii, sportului,
etc.
Audiente
N-am avut un program de audiente prestabilit, am acordat audiente in
teritoriu sau Ia sediul Inspectoratului Scolar Judetean V alcea, unde am fost
solicitat pentru rezolvarea unor probleme legate de scoala, scolarizare, transport
scolar, burse scolare si altele.
Sesiuni de instruire
In anul 2010 n-am participat Ia met o instruire sau curs de formare
organizat de Consiuliul Judetean.
Activitatea in teritoriu
0 constanta a activitatii mele a fost deplasarea in teritoriu. Cel putin o data
am fost prezent Ia Dragasani, Balcesti, Diculesti, Fartatesti, Zatreni, Lacusteni,
Gradistea, Livezi, Slatioara, Stroesti, Copaceni, Ladesti, Lapusata, Muereasca,
Calimanesti, Horezu, Golesti, Maldaresti, Babeni, Malaia, Pietrari, Nicolae
Balcescu, Mihaesti, Stoilesti, Ionesti, Orlesti, Prundeni, Pesceana, Ghioroiu,
Rosiile, Budesti, Ocnele Mari. Principalele probleme discutate s-au referit Ia
domeniile educatiei si culturii, dar si Ia probleme de mediu, de curatenie si
intretinere a localitatilor si drumurilor comunale si judetene. Am informat
cetatenii si reprezentantii unor institutii despre activitatea Consiliului Judetean
despre programe, proiecte, strategii etc.
Initiative - propuneri
Am sustinut toate initiativele si proiectele de hotarare menite sa conduca Ia
modemizarea retelei de drumuri, introducerea canalizarii, a apei potabile si a
altor facilitati. Cele mai multe dintre acestea le-arn facut in cadrul comisiei de
specialitate.
Alte aspecte relevante
0 atentie deosebita am acordat-o relatiei cu institutiile de cultura in
subordinea Consiliului judetean, mai ales comunicarii cu Muzeul ,,Aurelian
Sacerdoteanu" , Memorialul Balcescu si Biblioteca ,,Antim Ivireanul". Am
sprijinit activitatea Teatrului ,,Anton Pann" , am promovat imaginea pozitiva a
acestuia cu diferite prilejiuri. Ca membru al consiliului de administratie al
acestei institutii, am luat parte Ia sedintele organizate, m-am informat in legatura
cu problemele cele mai importante cu care se confrunta colectivul de actori si
personalul auxiliar.

Am luat parte Ia evenimente legate de inaugurarea sau receptionarea unor
lucrari de investitii: Rm. Valcea, Balcesti, Golesti, Nicolae Balcescu,
Muereasca, Baile Olanesti, Mateesti si altele.
Intre manifestarile cu caracter cultural, religios si sportiv Ia care am
participat singur sau impreuna cu alti reprezentati ai Consiliului Judetean
mentionez: Zilele oraselor Rm. Valcea, Dragasani si Baile Govora, Sarbatoarea
Arhiepiscopiei Ramnicului, Cantecele Oltului, Fiorile Govorei, Cucosul de
Hurez, lnvartita dorului - Vaideeni. Am fost prezent Ia toate manifestarile
aniversarile si comemorative de Ia Ramnic, respectiv Ziua Independentei, Ziua
Eroilor, Ziua Imnului, Ziua Nationala, Ziua Eroilor Revolutiei.
Am depus in termen si completate corect Declaratia de avere, Declaratia
privind interesele personate si alte documente solicitate legal.
Am avut o relatie corecta cu presa, cu diferite organizatii si societati
profesionale, nonguvernamentale etc.
Am contribuit Ia promovarea imaginii pozitive a Consiliului judetean prin
raportare corecta Ia realitatile anului 2010.
In intreaga activitate, am avut in vedere respectarea si aplicarea normelor
legale.
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