Consiliul Judetean Valcea
PASAT GHEORGHE- consilier judetean
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
Comisia pentru buget, finante ~i administrarea
domeniului public ~i privat al judetului Valcea

RAPORT DE ACTIVIT ATE
pentru anul2010
Sedinte ale consiliului judetean
In anul 2010 am participat Ia toate ~edintele ordinare ~i extraordinare
ale Consiliului Judetean Valcea, ~edinte care au avut loc Ia urmatoarele date :
- 29.01, 26.02, 25.03, 30.04, 28.05, 30.06, 30.07, 26.08, 30.09, 29.10,
30.11, 23.12- ~edintele ordinare.
- 03.09 - ~edinta extraordinara.
Sedinte ale comisiilor de specialitate
Am fost prezent Ia toate ~edintele Comisiei pentru buget, finante ~i
administrarea teritoriului. Datele Ia care s-au tinut aceste ~edinte au fost:
25.01, 26.01, 04.02, 09.02, 10.02, 23.02, 23.03, 24.03, 28.04, 29.04, 25.05, 26.05,
28.06, 29.06, 27.07, 28.07, 23.08, 24.08, 02.09, 28.09, 27.10, 26.10, 27.10, 27.11,
29.11, 21.12, 22.12.
In cadrul ~edintelor comisiei de specialitate au fost dezbatute de fiecare
data toate punctele de pe ordinea de zi ale ~edintelor ordinare sau
extraordinare care urmau sa se desfa~oare.
In timpul acestor dezbateri mi-am exprimat punctul de vedere atat in
nume personal cat ~i al Partidului National Liberal.
Principalele proiecte de hotarari aflate pe ordinea de zi a ~edintelor
Consiliului Judetean care au fost analizate in comisie, au fost :
• Nivelul taxelor ~i tarifelor care s-au aplicat incepand cu data de
1 ianuarie 2010.
• Bugetul proprio al judetului Valcea, Lista obiectivelor de investitii,
Programul lucrarilor de intretinere ~i reparatii drumuri ~i poduri judetene,
pe anul2010.
• Bugetele institutiilor publice finantate partial din bugetul proprio al
judetului, al R.A.J.D.P. Valcea ~i S.C. APA VIL S.A. Valcea, pe anul 2010.

• Repartizarea de sume unor unitati administrativ - teritoriale in vederea
finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene ~i comunale, pe anul 2010.
• Repartizarea sumelor necesare pentru acordarea produselor lactate ~i
de panificatie pentru pre~colari ~i elevi din clasele I- VIII.
• Repartizarea, in vederea utilizarii de catre unele autoritati ale
administratiei publice locale din judetul Valcea, de sume din fondul de
rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru realizarea obiectivelor de
investitii de interes judetean.
• Repartizarea de sume din cota de 22°/o din impozitul pe venit incasat Ia
bugetul de stat Ia nivelul judetului Valcea ~i din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii
programelor de dezvoltare locala ~i pentru proiecte de infrastructura, care
necesita cofinantare locala, unor localitati din judetul nostru.
• Rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea pe anul 2010.
• Rectificarea Programului lucrarilor de intretinere ~i reparatii drumuri
~i pod uri judetene, pe anul 2010.
• Modificarea unor hotarari ale Consiliului Judetean Valcea.
• Conturile de executie a bugetului propriu al judetului Valcea, ale
institutiilor finantate total sau partial din bugetul propriu al judetului Valcea
pe anul 2010, sau finantate exclusiv din venituri proprii.
• Contractarea unei finantari rambursabile interne, in suma de
32.500.000 lei.
• Preluarea managementului asistentei medicale Ia Consiliul Judetean
Valcea pentru :
o Spitalul Judetean de Urgenta Valcea ;
o Spitalul de Obstetrica Ginecologie Rm. Valcea ;
o Spitalul de Pneumoftiziologie « Constantin Anastasatu »
Mihae~ti;

o Spitalul de Psihiatrie Dragoe~ti.
• Modificarea destinatiei unor sume repartizate anterior prin hotarari ale
Consiliului Judetean Valcea.
• Aprobarea regulamentelor de organizare ~i functionare, a
organigramelor ~i statelor de functii ale institutiilor aflate sub autoritatea
Consiliului Judetean
Valcea.
,
• Acordarea de ajutoare unor unitati administrativ teritoriale din Fondul
de rezerva bugetara Ia dispozitia Consiliului Judetean Valcea.
• Documentatii tehnico-economice pentru obiectivele de investitii, studii
de fezabilitate, avize de urbanism, etc.
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Intalniri cu cetatenii
Am efectuat mai multe deplasari in teritoriu, avand intalniri cu primari,
viceprimari, consilieri locali ~i cetateni ai unor localitati cum sunt : Olanu,
Dragoe~ti, Galicea, Bude~ti, Pesceana, Prundeni, Orle~ti, Muereasca.
Cu aceste ocazii am cunoscut mai multe dintre problemele acestor
localitati, probleme legate in special _de starea drumurilor comunale ~i
judetene, de starea unor poduri ~i podete, de situatia unor investitii, cum ar fi
alimentari cu apa, reabilitari ~coli ~i gradinite, reparatii dinspensare
medicale.
Audiente
Am tinut audiente Ia sediul Partidului National Liberal Valcea dar nu
'
'
'
dupa un anumit orar. Am considerat ca cea mai buna solutie pentru aflarea
problemelor cetatenilor din judet este legatura directa cu ace~tia, chiar in
localitatea lor. Unii dintre ace~tia, mai ales cei din comune mai indepartate,
ajung foarte rar sau deloc in Ramnicu Valcea.
Sesiuni de instruire
Nu am participat Ia astfel de sesiuni.
Activitatea in teritoriu
Am avut intalniri cu mai multi primari ~i viceprimari din judetul
nostru. Mentionez pe cei din localitatile Bude~ti, Muereasca, Galicea,
Dragoe~ti, Olanu, Orle~ti, Pesceana.
In cadrul acestor intalniri am avut
discutii privind strategia de dezvoltare economico-sociala a localitatilor
respective in perioada urmatoare, privind proiectele de infrastructura din
aceste comune ~i sursele de finantare ale acestor proiecte.
Reprezentare in consilii de administratie, ATOP,
comisii de licitatie, comisii speciale ale consiliului
Nu fac parte din niciun consiliu de administratie sau din ATOP. Nu am
facut parte nici din comisii de licitatie.
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Initiative
Am solicitat ~i obtinut impreuna cu ceilalti colegi din PNL introducerea
pe ordinea de zi a ~edintei Consiliului Judetean din data de 30.09.2010 a
rapoartelor privind activitatea desfa~urata (de Ia data numiri ~i pana Ia data
prezentari raportului) de reprezentantii Consiliului Judetean in Adunarea
Generala a Actionarilor Ia S.C. APA VIL S.A. Valcea ~i S.C. CET Govora S.A.
Rm. Valcea.
De asemenea, am solicitat ~i obtinut impreuna cu ceilalti colegi de
partid, introducerea pe ordinea de zi a ~edintei Consiliului Judetean din data
de 29.10.2010 a unei informari din partea Primariilor Prundeni ~i Calimane~ti
privind fondullunar de salarii aferent aparatului proprio.
Amendamente Ia proiectele de hotarare de consilio
Am facut amendamente Ia proiectele de hotarare de consilio in special
in cadrul Comisiei pentru buget, finante ~i administrarea teritoriului.
Consider ca amendamentele Ia proiectele de hotarare ale consiliului
trebuie facute in cadrul comisiilor de specialitate, a~a cum prevede ~i
Regulamentul de organizare ~i functionare al Consiliului Judetean Valcea, ~i
mai putin in plen.
Misiuni oficiale in strainatate
In cursul anului 2010 nu am participat Ia mcw misiune oficiala in
strainatate.
Alte aspecte relevante
In cadrul comisiei din care fac parte, Comisia pentru buget, finante ~i
administrarea domeniului public ~i privat al judetului Valcea, activeaza cinci
membrii: doi sunt de Ia PSD, doi de Ia PD-L ~i subsemnatul de Ia PNL.

Consilier Judetean,
PASAT GHEORGHE

25 februarie 2011
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