CONSILIUL JUDETEAN V ALCEA
VICEPRE~EDINTE

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2011

Subsemnatul Persu Dumitru, Vicepre!?edinte al Consiliului Judetean Valcea;
Avand in vederea prevederile legale, in vigoare, prevazute de:
-art. 51, pet. (4), coroborate cu art. 98 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001- republicata - cu modificarile !?i completarile ulterioare;
-art. 19, alin. (5) !?i art. 23, alin. (2) din Codul de Conduita al ale!?ilor locali !?i
regionali, adoptat de Congresul Puterilor Locale !?i Regionale din Europa in
sesiunea din 15-17 iunie 1999 de Ia Strasbourg !?i insu!?it de Consiliul Judetean
Valcea prin Hotararea nr. 32/04.05.2000;
- Statutul ale!?ilor locali, aprobat prin Legea nr. 393/2004, cu modificarile !?i
completarile ulterioare;
- Regulamentul de Organizare !?i Functionare a Consiliului Judetean Valcea,
aprobat prin Hotararea nr. 7/31 iulie 2008;
Tinand cont de recomandarile Centrului pentru Politici Publice Cluj-Napoca,
referitoare Ia raportarea activitatii de catre consilierii judeteni, prezint urmatorul
raport, pe anul 2011:
Am fost ales consilier judetean in urma validarii mandatului de consilier
judetean declarat ales pe lista de candidati ai Partidului Social Democrat din
Romania - Filiala Valcea - Ia alegerile locale pentru Consiliul Judetean Valcea,
din data de 01 iunie 2008.
La data de 23 iunie 2008 am fost ales, prin votul secret indirect al consilierilor
judeteni aflati in functie !?i al Pre!?edintelui Consiliului Judetean Valcea
vicepre!?edinte, cu un numar de 33 voturi ,pentru" !?i 0 voturi ,impotriva".
(Hotararea nr. 4 din 23 iunie 2008).
De Ia data alegerii in functia de vicepre!?edinte, pana in prezent, am fost
preocupat de exercitarea mandatului incredintat pe baza urmatoarelor principii:
primatul legii !?i al interesului general;
asumarea !?i indeplinirea responsabilitatilor, privind deciziile pe care leam luat;
respectarea competentelor !?i prerogativelor persoanei mandatate politic
in exercitarea functiei;
conformarea, prin aplicarea, intocmai !?i Ia timp, a prevederilor hotararilor
Consiliului Judetean Valcea !?i a dispozitiilor pre!?edintelui acestuia;
In perioada de raportare - anul 2011 - am continuat sa exercit atributiile
Pre!?edintelui Consiliului Judetean Valcea, in numele acestuia, in situatiile de
absenta din institutie, fiind desemnat, in acest scop, prin Dispozitia nr. 287/02 iulie
2008.
Conform prevederilor dispozitiei, mai sus amintite, am exercitat atributiile
Pre!?edintelui Consiliului Judetean Valcea prevazute Ia art. 104, alin. (6) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001 - republicata - cu modificarile !?i

completarile ulterioare, respectiv cele referitoare Ia serviciile publice de interes
judetean, primind In responsabilitate coordonarea ~i controlul urmatoarelor institutii
publice, subordonate Consiliului Judetean Valcea:
- Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectie a Copilului Valcea;
- $coala Populara de Arte ~i Meserii Ramnicu Valcea;
- Muzeul Judetean ,Aurelian Sacerdoteanu" Valcea;
- Memorialul ,Nicolae Balcescu";
- Centrul Judetean pentru Conservarea ~i Promovarea Culturii Traditionale
Valcea;
- Centrul de Asistenta Medico-Sociala Lade~ti.
- Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea.
Am urmarit ca, institutiile, mai sus mentionate sa lnregistreze rezultate bune
In activitatea lor, chiar daca anul 2011 a fast unul dificil, referindu-ma Ia asigurarea
fondurilor In conditiile crizei eceonomico-financiare si Ia masurile care a trebuit sa
le implementam. In aceste conditii au fast asigu~ate, totu~i, pentru populatie,
servicii de calitate.
Totodata, am coordonat activitatea Directiei Economice, structura
functionala a aparatului de specialitate a Consiliului Judetean Valcea aflata In
responsabilitatea vicepre~edintelui, realizand urmatoarele:
- acordarea sprijinului solicitat de autoritatile administratiei publice locale
din judetul nostru, asigurand consultanta de specialitate In domeniile
economic si financiar;
- lntocmirea ~i transmiterea, In termen a rapoartelor, informarilor, darilor de
seama cantabile, situatiilor periodice prevazute de reglementarile In
vigoare, catre autoritatile ~i institutiile publice interesate;
- repartizarea, In conditiile legii, a unor sume catre unitatile administrativteritoriale pentru realizarea de lucrari publice prioritare ~i implementarea
proiectelor aprobate;
- finantarea corespunzatoare a serviciilor publice de interes judetean
privind: cultura, sanatatea, evidenta persoanelor, serviciile sociale pentru
protectia copilului, a persoanelor aflate In nevoie sociala, ordinea publica,
tineretul ~i sportul, etc;
- evidenta, Ia zi, a patrimoniului aflat In domeniul public ~i privat al judetului
Valcea, inventarierea anuala a acestuia;
- lndeplinirea oricaror atributii prevazute de lege sau sarcini stabilite de
Consiliul Judetean Valcea ~i pre~edintele acestuia.
In baza Dispozitiei nr. 335/09 iunie 2011 a Pre~edintelui Consiliului Judetean
Valcea am coordonat - In continuare - activitatea grupului de lucru pentru
implementarea Planului de distribuire a produselor alimentare care provin din
stocurile de interventie comunitare, catre persoanele cele mai defavorizate din
Romania, Ia nivelul Judetului Valcea.
Conform Dispozitiei nr. 12/18 ianuarie 2011 a Pre~edintelui Consiliului
Judetean Valcea am coordonat activitatea comisiei privind reorganizarea Spitalului
de Obstetrica ~i Ginecologie Ramnicu Valcea ~i a Spitalului Judetean de Urgenta
Valcea, In vederea eficientizarii activitatii celor doua unitati sanitare cu paturi ~i a
realizarii unui sistem In care acestea sa corespunda cerintelor de asistenta
medicala actuale.

Cu privire Ia lndeplinirea atributiilor stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului
Judetean Valcea, dispozitii ale Prel?edintelui Consiliului Judetean Valcea l?i prin
Regulamentul de Organizare l?i Functionare al Consiliului Judetean Valcea,
mentionez:
lntelegand ca alesul local este In serviciul colectivitatii care 1-a ales, am
urmarit ca activitatea mea sa se desfal?oare In conformitate cu prevederile legale,
In vigoare, respectiv ale Legii administratiei publice locale, ale Codului de
Conduita al alel?ilor locali l?i regionali, ale Statutului alel?ilor locali.
Am cautat ca, exercitarea mandatului lncredintat sa asigure promovarea
intereselor generale ale judetului nostru, ale fiecarui cetatean, In toate actiunile
lntreprinse de institutia noastra, indiferent de segmentul despre care a fost cazul.
Am depus eforturi pentru organizarea unor lntalniri cu cetatenii, pe localitati,
am acordat audiente In teritoriu cat l?i Ia sediul autoritatii, cautand sa rezolv, pe
masura posibilitatilor, problemele ridicate de acel?tia.
In acelal?i timp, am colaborat cu autoritatile administratiei publice locale din
unitatile administrativ-teritoriale din judetul Valcea pentru promovarea democratiei,
respectarea legislatiei l?i dezvoltarea localitatilor, pentru lndeplinirea atributiilor
acestora In scopul asigurarii unei crel?teri calitative a serviciilor publice de interes
judetean.
Am urmarit asigurarea, prin buget, a fondurilor necesare pentru
desfal?urarea In conditii corespunzatoare, conform legislatiei, a activitatii institutiilor
l?i autoritatilor din localitati, precum l?i disciplina bugetara l?i financiara, In scopul
gestionarii adecvate a banului public, a resurselor alocate.
Am avut In atentie ca, raporturile dintre autoritatea administratiei publice
locale constituita Ia nivel de judet (Consiliul Judetean Valcea) l?i autoritatile
administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale din comune, oral?e
l?i municipii (consilii locale l?i primari) sa se bazeze pe principiile autonomiei locale,
legalitatii, solidaritatii sociale.
Totodata, am urmarit gestionarea resurselor judetului.
Am participat Ia toate l?edintele Consiliului Judetean Valcea sustinand,
lntotdeuna, ca hotararile sa fie adoptate In conditii de legalitate. In momentul In
care am considerat necesara l?i oportuna interventia mea am luat cuvantul,
exprimandu-mi liber punctele de vedere. De altfel, interventiile mele, luarile de
cuvant, raspunsurile Ia lntrebarile care mi-au fost adresate sunt prezente In
procesele verbale lncheiate Ia l?edintele Consiliului Judetean Valcea.
Am urmarit promovarea intereselor generale ale judetului prin:
- organizarea unor lntalniri cu reprezentantii administratiei publice locale;
- participarea Ia manifestarile organizate cu ocazia aniversarii unor
evenimente, ca de exemplu: ,Ziua lmnului", ,Ziua Nationala a Romaniei",
,Ziua Ramnicului", ,Ziua Eroilor", ,Cocosul de Hurez", s.a.
In cadrul programului de audiente al Vice.prel?edintelui Consiliului Judetean
Valcea, In anul 2011, cetatenii au fost sprijiniti l?i lndrumati cu profesionalism, cu
promptitudine In solutionarea aspectelor sesizate, lntr-un cadru de dialog social,
dandu-li-se posibilitatea sa-l?i exprime liber opiniile, propunerile, de a sesiza l?i
informa administratia publica asupra unor aspecte legate de viata comunitatilor
locale.

Problemele ridicate in cadrul programului de audiente, in majoritatea lor, au
fast aduse Ia cuno~tinta Consiliului Judetean Valcea. Acestea s-au referit Ia
aplicarea unor acte normative ca:
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia social a
~i incadrarea in munca persoanelor cu handicap;
Pentru indrumarea legala ~i rezolvarea problemelor inregistrate Ia audientele
acordate s-a luat legatura cu autoritatile ~i institutiile competente in solutionarea,
dupa caz, a aspectelor sesizate de petenti.
Referitor Ia proiectele de hotarari propuse pentru ordinea de zi a ~edintelor
Consiliului Judetean Valcea, care au facut parte din sfera de responsabilitate pe
care am avuto, mentionez ca rapoartele de specialitate intocmite de
compartimentele functionale au primit avizul meu, ca Vicepre~edinte.
Am participat Ia ~edintele Consiliilor Locale din urmatoarele localitati:
Maciuca, Berislave~ti, Maldare~ti, Barbate~ti, Calimane~ti, Stoene~ti, Mihae~ti,
Balce~ti, Stroe~ti ~i Ia inaugurarea obiectivelor de investitii realizate in teritoriu.
Am depus in termen declaratiile de avere ~i de interese.

Cu privire Ia activitatea desfa~urata in functia de
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea, mentionez:

Pre~edinte

al

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Valcea ~i-a canalizat activitatea pe
derularea de proiecte in parteneriat, care au avut ca scop eficientizarea activitatii
Politiei judetului Valcea ~i conferirea cetatenilor acestui judet a unui climat de
securitate ~i siguranta civica.
Programele derulate prin angrenarea organizatiilor neguvernamentale in
exercitarea actului de prevenire a criminalitatii, au avut un impact relevant Ia
nivelul societatii civile.
in cursu I anului 2011, am participat Ia toate ~edintele in plen ~i pe comisii ale
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica de pe langa Consiliul Judetean Valcea,
unde, printr-un un numar de 10 proiecte de hotarari au fast puse in practica
actiunile ~i programele derulate de acest organism in cursu I anului 2011, iar 8
dintre acestea au avut ca efect colaborarea cu lnspectoratul de Politie Judetean
Valcea ~i cu institutii subordonate Ministerului lnternelor ~i Reformei
Administrative, dintre care mentionez:
- Hotararea nr. 1 din data de 21.02.2011, privind aprobarea Raportului anual
referitor Ia eficienta activitatii desfa~urate de lucratorii lnspectoratului de Politie
Judetean Valcea in cursu I anului 2010, in vederea prezentarii acestuia in
~edinta Consiliului Judetean Valcea;

-

Hotararea nr. 2 din data de 19.05.2011, privind Analiza eficientei activitatii
desfa~urata de lucratorii lnspectoratului de Politie Judetean Valcea Tn cursul
trimestrului 1/2011, Tn vederea prezentarii acestuia Tn ~edinta Consiliului
Judetean Valcea;

-

Hotararea nr. 3 din data de 10.08.2011, privind aprobarea lnformarii eficientei
activitatii desfa~urate de lucratorii lnspectoratului de Politie Judetean Valcea Tn
cursul trimestrului 11/2011, Tn vederea prezentarii acesteia Tn ~edinta Consiliului
Judetean Valcea;

-

Hotararea nr. 4 din data de 10.08.2011, privind modificarea componentei
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea, Tn vederea prezentarii acesteia
Tn ~edinta Consiliului Judetean Valcea;

- Hotararea nr. 5 din data de 10.08.2011, privind aprobarea sumei de 22.000 lei
pentru achizitionarea a 20 de aparate foto digitale pentru sectiile de politie
rurala, Tn vederea prezentarii acesteia Tn ~edinta Consiliului Judetean Valcea;
- Hotararea nr. 6 din data de 22.11.2011, privind aprobarea lnformarii eficientei
activitatii desfa~urate de lucratorii lnspectoratului de Politie Judetean Valcea Tn
cursu I trimestrului 111/2011, Tn vederea prezentarii acesteia Tn ~edinta Consiliului
Judetean Valcea;
- Hotararea nr. 7 din data de 22.11.2011, privind aprobarea Protocolului de
Colaborare pentru asigurarea ordinii ~i lini~tii publice Tn incinta ~i Tn zona
Grupului $colar Ferdinand I, din municipiul Ramnicu Valcea ;
-

Hotararea nr. 8 din data de 22.12.2011, privind aprobarea Planului Strategic
anual, cu privire Ia obiectivele care tebuie realizate de lnspectoratul de Politie
Judetean Valcea, ~i indicatorii de performanta minimali pentru anul 2012, Tn
vederea prezentarii acestuia Tn ~edinta Consiliului Judetean Valcea;

- Hotararea nr. 9 din data de 22.12.2011, privind recomandarea catre consiliile
locale din judetul Valcea, de a prevedea Tn bugetele proprii ale unitatilor
administrativ- teritoriale, pe anul 2012, sume necesare achizitionarii sistemelor
de supraveghere video pentru zonele critice din localitati;
- Hotararea nr. 10 din data de 22.12.2011, privind recomandarea catre consiliile
locale ale unitatilor administrativ - teritoriale din judetul Valcea, de a acorda un
ajutor sectiilor ~i posturilor de politie locale.
Prezint, Tn continuare, participarea Ia
Ordine Publica Valcea:

~edintele

de lucru ale Autoritatii Teritoriale de

-

desfa~urare

a ~edintelor Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Valcea, in plen ~i pe comisii - 2011-
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proiecte
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1

0

0

1

0

0

3

0

0

2

3

Datele de

-

Am participat, In perioada 14 - 15 octombrie 2011 Ia Adunarea Zonala a
Regiunii Sud - Vest Oltenia Ia propunerea Asociatiei Nationale a Autoritatilor
Teritoriale de Ordine Publica din Romania, cu tema ,, Dezvoltarea institutiei
ATOP, unde s-au facut propuneri de modificare sau schimbare a legislatiei privind
organizarea ~i functionarea a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.
Referitor Ia activitatea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea, pentru
anul 2012, aceasta se va desfa~ura In conformitate cu prevederile actelor
normative In vigoare ~i va avea ca principal scop, asigurarea securitatii ~i
sigurantei civice a comunitatii, a ordinii publice, precum ~i a sporirii eficientei
serviciului politienesc, In judetul Valcea.

Ramnicu Valcea
16 februarie 2012
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