Consiliul Judetean Valcea
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Nume Consilier : Pirvu Constantin
Partid : Partidul Social Democrat
Comisia de Specialitate: Comisia de Sanatate, familie,
Protectie sociala si protectia copilului si Comisia de Validare

Raport de activitate pentru a nul 2010

In urma alegerilor locale din data de 01.06.2008, am obtinut mandatul de
Consilier Judetean pe listele Partidului Social Democrat.
La sedinta de constituire a Consiliului Judetean Valcea, am optat pentru
Comisia de Sanatate, familie, protectie sociala si protectia copilului, unde am fost
ales membru si in Comisia de Validare unde am fost ales presedinte.
In sedintele Comisiei pentru sanatate, familie, protectie sociala !?i protectia
copilului, din care fac parte in calitate de membru, am discutat pe baza· proiectelor
de hotarari ce au fost supuse dezbaterii si am avizat proiectele pentru aprobarea in
plen cu amendamente acolo unde a fost cazul in conformitate legislatia in vigoare si
regulamentul Consiliuluin Judetean.
M-am implicat in rezolvarea situatiilor si problemelor, care s-au ivit in cadrul
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, m-am deplasat
in toate centrele din judetul Valcea, rezolvand in mare parte problemele aparute.
Cu toate ca fac parte din Colegiul Director al D.G.A.S.P.C. situatia ramane in
continuare tensionata urmand ca in cursu! anului 2011, impreuna cu Presedintele
Consiliului Judetean si cei doi Vicepresedinti, sa luam toate masurile necesare
pentru buna functionare a institutiei.
Tot in cursu I anului 2010 dupa preluarea spitalelor: Judetean, Spitalul de
Obstetica Ginecologie, Mihaesti si Dragoesti, de catre Consiliul Judetean, m-am
inplicat in rezolvarea problemelor aparute Ia spitalele mai sus mentionate.

Din luna septembrie 201 0 fac parte din Consiliul de Administratie de Ia Spitalul
Judetean si Spitalul de Obstetica Ginecologie.
Un capitol separat il reprezinta spitalul din Balcesti.
lmpreuna cu Primarullocalitatii, conducerea spitalului si Sindicatul Sanitas, am
facut toate eforturile ca spitalul sa nu fie transformat in azil de batrani.
Mentionez ca spitalul din Balcesti a fost construit in anul 1895.
M-am implicat in rezolvarea problemelor ivite Ia Regia Autonoma de Drumuri
si Poduri Valcea.
De asemenea m-am implicat in rezolvarea situatiilor conflictuale aparute Ia
hotelurile din staiunile:Calimanesti; Caciulata; Vidra; Voineasa; Baile Govora;
Olanesti, care apartin de SC SIND Romania si de Ministerul Muncii, unele situati
rezolvandu-se pe cale amiabila.
Cred ca in cursul anului 2011, Statiunea Vidra, va fi din nou in
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Ia intreaga capacitate.
Pentru o mai buna functionare a activitatii culturale Ia Casa de Cultura a
Sindicatelor Rm. Valcea, am facut reparatii Ia: sala de spectacole, grupuri sanitare,
holuri, parter etc.
Pentru activitatea pe care am desfasurat-o in anul 2010 mentionez ca am
acordat o atentie deosebita organizarii activitatilor cultural artistice, implicand factori
importanti din cadrul acestui judet, aducand spectacole de teatru de mare valoare
artistica si cu o mare rezonanta in Bucuresti, actiuni cultural artistice desfasurate Ia
Casa de Cultura a Sindicatelor Valcea.
Toate aceste actiuni au fost inteprinse pe perioada anului 2010, actiuni care
au ajutat Ia eficientizarea activitatii Consiliului Judetean Valcea.

