CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN
PREŞEDINTE
Raport
privind modul de îndeplinire a atribuŃiilor proprii
şi a hotărârilor Consiliului JudeŃean Teleorman pe anul 2010
În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
exercitarea atribuŃiilor ce-mi revin în relaŃia cu consiliul judeŃean, în calitate de
preşedinte, vă prezint raportul privind modul de îndeplinire a atribuŃiilor proprii şi a
hotărârilor consiliului judeŃean pe anul 2010.
Cu privire la rolul consiliului judeŃean, în conformitate cu prevederile ConstituŃiei
României şi ale Legii administraŃiei publice locale, pentru coordonarea activităŃii
consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale am pus un accent deosebit pentru
realizarea serviciilor publice de interes judeŃean.
Cunoscut fiind faptul că, reprezint judeŃul în relaŃiile cu celelalte autorităŃi publice
şi juridice române şi străine, precum şi în justiŃie, am pus pe prim plan atât coordonarea
directă cât şi participarea activă a tuturor celor implicaŃi în administraŃia publică
judeŃeană la programele şi strategiile aprobate prin hotărâri de autoritatea publică
judeŃeană.
Colaborarea cu primarii unităŃilor administrativ-teritoriale s-a aflat pe primul loc
între preocupările noastre şi a avut drept rezultat promovarea şi realizarea unor proiecte
de infrastructură sau din domeniul social-cultural de interes public de o valoare şi o
importanŃă pentru comunitatea locală.
Raportul cuprinde, în sinteză, activităŃile pe care le-am desfăşurat în anul 2010,
grupate pe structura aparatului de specialitate şi a serviciilor publice din subordine.
Convocarea consiliului judeŃean pentru cele 16 şedinŃe de consiliu s-a făcut
întotdeauna în scris, prin intermediul secretarului judeŃului, cu respectarea prevederilor
art. 94 alin. (3) şi (4) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, iar proiectul ordinii de zi a fost adus la
cunoştinŃa locuitorilor judeŃului prin mass-media locală , publicare pe site-ul consiliului
judeŃean şi afişare la sediul instituŃiei.
Întrucât au apărut probleme importante şi urgente pentru judeŃ, a căror rezolvare
nu a putut fi amânată până la următoarea şedinŃă ordinară, a fost necesară convocarea
consiliului judeŃean în patru şedinŃe extraordinare.
În cele 16 şedinŃe ale Consiliului JudeŃean Teleorman au fost analizate şi s-au
adoptat 146 hotărâri care au reglementat următoarele domenii de activitate:
- adoptarea şi rectificarea bugetului propriu al judeŃului, a bugetelor de venituri şi
cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de baza ale instituŃiilor şi
serviciilor publice din subordine;
- repartizarea pe unităŃi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate
din TVA şi a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
precum şi a celor reŃinute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de
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necolectare pentru susŃinerea programului de dezvoltare locală şi pentru programul de
infrastructură care necesită cofinanŃare locală pe anul 2010;
- aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale aparatului de specialitate
precum şi ale instituŃiilor şi serviciilor publice din subordine;
- repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. alocate judeŃului Teleorman, prin
Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru finanŃarea cheltuielilor privind drumurile
judeŃene;
- aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetului propriu al judeŃului pe
anul 2009;
- aprobarea Strategiei în domeniul siguranŃei rutiere pe drumurile judeŃene din
judeŃul Teleorman pentru perioada 2010-2013;
- înfiinŃarea Camerei agricole judeŃene Teleorman prin reorganizarea Oficiului de
ConsultanŃă Agricolă JudeŃeană Teleorman, aflat în subordinea AgenŃiei NaŃionale de
ConsultanŃă Agricolă;
- aprobarea, pentru judeŃul Teleorman, a Planului de acŃiune pentru protecŃia
mediului;
- aprobarea Programului activităŃilor, manifestărilor, competiŃiilor şi acŃiunilor
cultural–sportive şi de tineret, religioase, educative şi de divertisment–recreere care se
organizează şi finanŃează de Consiliul JudeŃean Teleorman, în anul 2010;
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaŃiei pentru obiectivul
de investiŃii „Reabilitare spital judeŃean de urgenŃă Alexandria – judeŃul Teleorman”, în
fază proiect tehnic;
- asocierea judeŃului Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, cu comuna
Talpa, prin Consiliul Local Talpa pentru realizarea obiectivului Centru rezidenŃial
pentru persoane vârstnice dependente “Sfânta Maria”;
- acordul de parteneriat între judeŃul Teleorman, prin Consiliul JudeŃean
Teleorman, cu comuna Saelele şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia
Copilului Teleorman, în vederea realizării obiectivului „Centru social pentru îngrijire
bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeŃul Teleorman”:
- preluarea managementului asistenŃei medicale pentru cele 7 unităŃi sanitare
publice cu paturi din judeŃul Teleorman;
- însuşirea calităŃii de lider de proiect a judeŃului Teleorman, prin Consiliul
JudeŃean Teleorman pentru măsura ISPA RO/46/PLPE/024 „Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeŃul Teleorman;
- aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeŃului Teleorman 2010-2020;
- participarea judeŃului Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, în calitate
de solicitant la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
– beneficiar unităŃile administrative, instituŃii publice şi unităŃi de cult”.
În exercitarea atribuŃiilor conferite de lege, am emis un număr de 561 dispoziŃii,
în principal în domeniul resurselor umane şi salarizării, în domeniul urbanismului şi
disciplinei în construcŃii, al achiziŃiilor publice, al modificării stării civile prin
schimbarea numelui pe cale administrativă, precum şi organizarea de comisii pentru
recepŃia unor lucrări, de organizarea şi aplicarea procedurilor de licitaŃie, de organizarea
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unor concursuri şi de soluŃionare a contestaŃiilor, de inventariere a bunurilor din
domeniul public şi domeniul privat al judeŃului, ş.a..
În anul 2010 s-au înregistrat un număr de 48 petiŃii şi s-au primit în audienŃă peste
185 cetăŃeni, dar aceste cifre nu exprimă întreaga activitate din instituŃie pentru că zilnic
se prezintă cetăŃeni care solicită relaŃii şi consultaŃii cu privire la domeniile de activitate
din competenŃa autorităŃii noastre publice judeŃene.
Prin DirecŃia administraŃie publică locală s-a asigurat în condiŃii bune, asistenŃă
tehnică şi sprijin în domeniul administraŃiei publice, instituŃiilor şi serviciilor publice
din subordine, precum şi consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora,
pentru întocmirea Nomenclatorului actelor ce se constituie în dosare pentru
documentele create şi gestionate de autorităŃile administraŃiei publice locale şi eliberarea
certificatelor de producător
Potrivit competenŃelor ce revin preşedintelui consiliului judeŃean în baza
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1334/2004 şi a Hotărârii Guvernului nr. 348/2004,
am organizat activităŃi în pieŃele, târgurile şi oboarele din judeŃ privind comercializarea
produselor agroalimentare pe baza certificatelor de producător.
Prin Compartimentul cancelarie s-au realizat activităŃi privind organizarea şi
desfăşurarea şedinŃelor de consiliu judeŃean şi comisiilor de specialitate, s-au înregistrat
şi comunicat hotărârile adoptate de autoritatea administraŃiei publice judeŃene şi
dispoziŃiile emise de subsemnatul. În anul 2010, s-au editat patru numere ale
Monitorului Oficial al JudeŃului unde s-au publicat hotărârile normative ale consiliului
judeŃean şi dispoziŃii ale preşedintelui, programe de activităŃi, strategii de dezvoltare,
informaŃii de interes public, precum şi informaŃii privind legislaŃia apărută în domeniul
administraŃiei publice locale.
Reprezentarea juridică, atât a Consiliului JudeŃean Teleorman, cât şi a judeŃului
Teleorman, de către Serviciul juridic şi contencios, s-a materializat prin redactarea de
cereri introductive, întâmpinări, apeluri, recursuri, precum şi participarea la şedinŃele de
judecată atât la cele cinci judecătorii din judeŃ, cât şi la instanŃele superioare (Tribunalul
Teleorman, Curtea de Apel Bucureşti şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie).
În anul 2010, au fost înregistrate, pe lângă cele 8 dosare aflate în diferite stadii
procesuale din anii anteriori, un număr de 45 dosare, din care 11 sunt căştigate, şase au
fost pierdute, iar celelalte sunt în curs de soluŃionare. Din cele 45 dosare, 18 dosare au
ca reclamant InstituŃia Prefectului judeŃului Teleorman din care 3 sunt câştigate, 2 au
fost pierdute şi restul în curs de soluŃionare.
Dosarele de instanŃă au avut ca obiect: revendicări imobile Legea nr. 10/2001,
acŃiuni în constatare, litigii privind pretenŃii băneşti ale unor funcŃionari publici, rezilieri
de contracte, acŃiuni formulate în baza Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, plângeri contravenŃionale şi altele.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, la cererea consiliilor locale sau a
primarilor, cât şi a instituŃiilor publice din subordinea consiliului judeŃean, am acordat
sprijin, asistenŃă şi consultanŃă juridică asigurând atât redactarea actelor procedurale cât
şi reprezentare la instanŃa de judecată.
În exercitarea atribuŃiilor proprii, în calitate de ordonator principal de credite, am
întocmit proiectul de buget al judeŃului care a fost aprobat cu o prevedere la venituri şi
la cheltuieli de 212.326 mii lei.
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Am analizat pe baza fundamentărilor şi am prezentat consiliului judeŃean, spre
aprobare, bugetele de venituri şi cheltuieli, numărul de personal şi fondul salariilor de
bază pe anul 2010 ale instituŃiilor şi serviciilor publice din subordinea consiliului
judeŃean, finanŃate astfel:
• integral din bugetul propriu al judeŃului - 5 instituŃii;
• din venituri proprii şi subvenŃii acordate
din bugetul propriu al judeŃului
-7 instituŃii şi servicii publice;
• integral din venituri proprii
- 1 instituŃie.
Pe parcursul exerciŃiului bugetar al anului 2010, bugetul propriu al judeŃului a
fost rectificat de opt ori, funcŃie de încasarea veniturilor prin virări de credite bugetare
de la un capitol la alt capitol al clasificaŃiei bugetare, cât şi în cadrul aceluiaşi capitol
bugetar , conform prevederilor art. 19 alin. (2) şi ale art. 49 alin. (4), (5) şi (6) din Legea
nr. 273/2006, dar şi urmare aplicării prevederilor impuse prin:
● O.G. nr.18/2010, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, potrivit
căreia au fost diminuate cu :
- 863 mii lei, sumele defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeŃului ;
- 876 mii lei, sumele defalcate din TVA pentru drumurile judeŃene şi
comunale;
- 4.096 mii lei, cota de 27 % din TVA pentru echilibrarea bugetului
propriu al judeŃului.
● H.G. nr. 1379 din 28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, prin
care s-au suplimentat sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;
● H.G. nr.1383 din 28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010,
pentru înlăturarea efectelor calamităŃilor naturale produse în unele judeŃe ale Ńării.
Urmare aplicării actelor normative menŃionate mai sus, bugetul propriu al
judeŃului Teleorman pe anul 2010 a înregistrat o prevedere definitivă de 209.076 mii lei.
Făcând analiza execuŃiei bugetare la 31 decembrie 2010, situaŃia se prezintă
astfel:
- mii lei Program
Încasări/PlăŃi
2010
realizate
%
Total venituri :
209.076
191.400
91,55
Total cheltuieli :
209.076
180.089
86,14
În urma încheierii execuŃiei bugetare la 31 decembrie 2010 a rezultat un excedent
de 11.311 mii lei care va fi utilizat conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind
finanŃele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare.
În ceace priveşte activitatea financiar contabilă, am urmărit îndeplinirea
corespunzătoare a atribuŃiilor prevăzute de Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.
82/1992 a contabilităŃii, a modului de realizare a veniturilor, angajarea, lichidarea şi
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ordonanŃarea cheltuielilor, în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare
posibil de încasat, organizarea şi Ńinerea la zi a contabilităŃii şi prezentarea la termen a
situaŃiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuŃiei bugetare.
Pentru realizarea obiectivelor de investiŃii, atât a lucrărilor noi cât şi a celor
aflate în continuare trebuie să subliniez faptul că am acordat o importanŃă deosebită
pentru asigurarea prefinanŃării şi cofinanŃării lucrărilor aflate în derulare la obiectivele
de investiŃii finanŃate din fonduri externe nerambursabile, prin sume alocate din fonduri
proprii, dar şi prin trageri din cele trei contracte de credit pentru investiŃii încheiate cu
CEC BANK S.A.
În anul 2010 am finalizat şi recepŃionat cinci obiective de investiŃii care au fost
finanŃate atât din fonduri proprii cât şi din alte fonduri şi anume :
• ,, Sistem integrat de management al deşeurilor, în judeŃul Teleorman” ;
• ,,Fluidizare trafic la punctul de control şi trecere a frontierei Turnu MăgureleNikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele-limită judeŃ Olt” ;
• "Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vâjiştea în localităŃile Vităneşti,
Răsmireşti, Mârzăneşti în judeŃul Teleorman" ;
• ,,Reabilitare DJ 543, limită judeŃ Olt-Prundu-Lunca" ;
• ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN-61 MilcovăŃu prin
modernizarea DN 601 D Videle şi DJ 612 MilcovăŃu - Mereni".
În egală măsură am încercat să asigur finanŃarea cheltuielilor curente şi de capital
pentru lucrările de întreŃinere şi reabilitare a drumurilor judeŃene pentru care s-au
cheltuit 28.272 mii lei, din care :
• 8.392 mii lei (29,68 %) = sume defalcate din TVA pentru finanŃarea drumurilor
judeŃene, alocate prin Legea nr.11/2010 cu privire la bugetul de stat pe anul 2010;
• 19.880 mii lei (70,32 %) = sume alocate din fonduri proprii.
Activitatea de achiziŃii publice în anul 2010, s-a desfăşurat pe baza Programului
anual de achiziŃii publice, fiind organizate 18 proceduri de achiziŃie publică pentru
furnizare de produse, prestări şi servicii şi execuŃie lucrări, din care şase proceduri au
avut fază de licitaŃie electronică.
Prin Serviciul drumuri şi poduri s-a urmărit execuŃia corectă a lucrărilor pe
drumurile judeŃene: Reabilitare tronson DJ 703, Siliştea Gumeşti-Ciolăneşti, DJ 612B
Satu Vechi-Drăcşenei-Beuca-Dobroteşti, DJ 601F, Coşoteni-Albeşti, DJ 601F, AlbeştiMavrodin, DJ 611, lim. judeŃ Giurgiu-Gratia –Sîrbeni-lim. judeŃ DâmboviŃa, DJ 506,
Negreni-Tătărăştii de Jos, DJ 612, BăbăiŃa-Orbeasca şi reparaŃia capitală a podului pe
DJ 612, peste pârâul ClăniŃa la BăbăiŃa.
Au fost efectuate recepŃii finale privind lucrările efectuate pe 10 drumuri
judeŃene (DJ503, DJ 504, DJ 504B, DJ506, DJ 506A, DJ 506B, DJ 601C, DJ 612, DJ
612A, DJ 703) şi la podul amplasat pe DJ 703, km 128+119 peste pârâul Câinelui la
Necşeşti.
În anul 2010 am eliberat un număr de 38 acorduri şi 29 autorizaŃii pentru
amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice judeŃene.
Prin Compartimentul transporturi judeŃene din cadrul serviciului utilităŃi publice s-a
urmărit respectarea Programului de transport public judeŃean de persoane prin curse
regulate şi actualizarea acestuia în raport de cerinŃele locuitorilor din judeŃ şi a fluxului
de călători în anumite zile sau la diferite ore din zi, fapt pentru care, în anul 2010 am
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modificat Programul de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate valabil
pentru perioada 2008-2011.
Au fost organizate controale atât în autogările din judeŃ, cât şi pe trasee,
urmărindu-se respectarea orelor de plecare-sosire, graficelor de deplasare pe trasee şi
asigurarea condiŃiilor optime de călătorie.
Cu această ocazie au fost constatate abateri vizând: nerespectarea întocmai a
graficelor stabilite, neefectuarea unor curse din cadrul programului unui traseu,
circulaŃia cu mai mulŃi călători decât locurile existente în mijlocul de transport persoane,
ş.a.
Pentru neregulile constatate au fost întocmite operatorilor de transport persoane,
un număr de 26 adrese de atenŃionare.
Am eliberat 3 licenŃe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeŃean de persoane, prin curse regulate speciale. unui număr de 2 operatori de
transport rutier.
Prin Compartimentul monitorizare servicii publice s-au încheiat contracte de
administrare cu instituŃiile publice din subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman,
precum şi cu cele şapte unităŃi medicale la care managementul a fost preluat de către
Consiliul JudeŃean Teleorman şi un contract de comodat cu Inspectoratul pentru SituaŃii
de UrgenŃă “A.D.Ghica” al judeŃului Teleorman.
Prin Compartimentul intern de prevenire şi protecŃia muncii şi de protecŃia
mediului, înfiinŃat în anul 2010, conform prevederilor Legii nr. 319/2006 privind
securitatea şi sănătatea în muncă şi a normelor de aplicare a legii aprobate prin HG
1425/2006, s-a efectuat un studiu de evaluare a riscurilor de accidente şi îmbolnăviri
profesionale pentru locurile de muncă existente în cadrul instituŃiei, au fost elaborate
instrucŃiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice activităŃii instituŃiei
întocmindu-se planul de prevenire şi protecŃie, bazat pe riscurile evaluate, precum şi fişe
de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru toŃi angajaŃii
Consiliului JudeŃean Teleorman.
În anul 2010 prin DirecŃia managementul proiectelor cu finanŃare internaŃională
am aprobat prin hotărâri ale Consiliului JudeŃean Teleorman implementarea unor
proiecte finanŃate din fonduri de pre-aderare (PHARE) pentru;
• „Fluidizare trafic la punctul de control trecere frontieră Turnu MăgureleNikopol, prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele-limită judeŃ Olt,între
km 4+000-40+000” – proiect finalizat în 26 noiembrie 2010, cu o valoare totală
de 5.983.290,85 euro/23.666.576,54 lei;
• „Reabilitarea barajelelor aflate pe pârâul Vâjiştea, în localităŃile Vităneşti,
Răsmireşti, Mîrzăneşti, judeŃul Teleorman” a fost recepŃionat la terminarea
lucrărilor în data de 23.02.2010 având o valoare totală de 1.000.094,40
euro/4.144.385,07 lei;
• „Reabilitare DJ 543, limita judeŃului Olt, Prundu - Lunca km 16+200 –
23+050” – proiectul a avut recepŃia la
terminarea lucrărilor în 18
februarie 2010. Valoarea totală a fost de 1.623.788,47 euro/6.879.432,04 lei.
Valoarea totală a acestor proiecte finalizate în anul 2010 a fost de 8.607.173,72
euro/34.690.393,65 lei.
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Prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 au fost aprobate proiecte care
sunt acum în curs de implementare:
• „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – BăbăiŃa, km 17 +400 – km 58 +000 –
40,600 km” a cărui durată de implementare a proiectului este de 22 luni. Ordinul de
începere a lucrărilor a fost dat în august 2010. Valoarea totală a proiectului este de
15.160.468,91 euro/63.561.781,97 lei. Pentru anul 2010 au fost programaŃi a fi cheltuiŃi
9.145.876,07 euro/38.345.000,00 lei şi s-a cheltuit - 4.965.894,76 euro/20.820.010,37
lei.
Datorită procedurii de achiziŃie publică de lucrări întârziată, contractul de execuŃie
lucrări a fost încheiat mai târziu faŃă de data programată, proiectul este realizat în
procent de 40%.
• ,,AchiziŃie echipamente specifice pentru îmbunătăŃirea capacităŃii şi calităŃii
sistemului de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă şi pentru acordarea asistenŃei medicale de
urgenŃă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia (ISU)’’.
Valoarea totală a proiectului este de 12.004.812,46 euro/49.995.241,99 lei, cu o
durată de implementare de 12 luni, Pentru anul 2010 au fost programaŃi a fi cheltuiŃi
90.964,08 euro/378.829,00 lei, şi s-au cheltuit 5002,16 euro/20.832 lei, proiectul fiind
realizat în procent de 25%.
Este în curs de desfăşurare ,, achiziŃia publică pentru echipamentele ce fac
obiectul proiectului - pe loturi” ; S-au semnat 2 contracte de furnizare pentru lotul 2
(3 autospeciale de tip NBCR) si lotul 4 ( 1 centru mobil de comanda si control).
- Se vor achizitiona de 67 echipamente ce se vor distribui celor 7 inspectorate.
• „Reabilitare DJ 701, limita jud. DâmboviŃa-Gratia -Poeni-Silistea-Scurtu MareSlăveşti-Ciolăneşti-Zâmbreasca-Dobroteşti, km 44+240 - 104+890 (55,45 km) „ cu o
durată de implementare a proiectului de 33 luni şi o valoare totală de 28.849.757,60
euro/123.777.084,51 lei. Pentru anul 2010 au fost programaŃi a fi cheltuiŃi
18.070.809,25 euro/77.531.000,00 lei şi s-au cheltuit 16.961.483,78 euro/72.771.550,00
lei.
• ”Reabilitare Spital JudeŃean de UrgenŃă Alexandria, judetul Teleorman „ cu o
valoare totală de 19.575.186,38 euro/83.496.000,00 lei. Pentru anul 2010 au fost
programaŃi a fi cheltuiŃi 481.080,32 euro/2.052.000,00 lei şi s-au cheltuit 206.311,25
euro/880.000,00 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 28 luni.
• ‘’Strategia de dezvoltare durabilă a judetului Teleorman 2010-2020’’ are o
valoare totală de 124.248,76 euro/523.957,00 lei şi o durată de implementare de 18
luni. Pentru anul 2010 au fost programaŃi a fi cheltuiŃi 124.248,76 euro/523.957,00 lei şi
s-au cheltuit - 56.979,69 euro/240.283,37 lei,proiectu fiind realizat in procent de 80%.
În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
avem proiectul ,, Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judeŃene din judeŃul
Teleorman şi Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în judeŃul Teleorman si
oraşul Belene” cu o valoare totală de 1.405.025,00 euro/6.006.481,88 lei şi o durată de
implementare de 18 luni.
Prin acest proiect se va realiza un cadastru rutier pentru 821 km de drum judeŃean.
Aceasta implică realizarea măsurătorilor topografice la drumurile judeŃene din judeŃul
Teleorman, în vederea realizării cadastrului general, ca sistem unitar şi obligatoriu de
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evidenŃă tehnică, economică şi juridică a tuturor drumurilor de pe intreg teritoriul
judeŃului Teleorman.
- Am semnat Contractul de finanŃare la data de 07.10.2010 şi am lansat licitaŃia de
servicii pentru activităŃile de organizare evenimente, traducere si interpretare, transport,
audit şi publicitate proiect.
Valoarea totală a proiectelor aprobate de Consiliul judeŃean în anul 2010 prin
Programele “ P.O.R. 2007-2013”şi “Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2007-2013”ce sunt aflate în curs de implementare este de 27.912.751,53
euro/118.829.829,00 lei.
Ca urmare a proiectelor de hotărâri adoptate în şedinŃele consiliului judeŃean s-au
depus cereri de finanŃare pentru accesare fonduri europene în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 pentru:
● „ Reabilitarea DJ 504 Cernetu - Alexandria (pentru monitorizarea a 11,77 km)”,
valoarea proiectului este de 7.650.696,04 euro/32.572.073,31 lei;
● „ÎmbunătăŃirea managementului situaŃiilor de urgenŃă în regiunea
transfrontalieră”, valoarea proiectului este de 5.522.424,86 euro/23.511.171,60 lei.
Proiectul urmăreşte realizarea unui sistem modern de monitorizare, informare şi
avertizare în cazul dezastrelor naturale ( inundaŃii) şi un portal pentru informare publică.
Proiectul a fost declarat eligibil administrativ.
● „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru modernizare sistem rutier, Drum
Expres de legătură, limită judeŃ Olt – Punct Control şi Trecere Frontieră Turnu
Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale-LiŃa-Turnu Măgurele (intersecŃia cu
DN52)”, valoarea proiectuluiu este de 350.553,03 euro/1.492.453,00 lei.
Se va realiza studiul de fezabilitate pentru modernizare sistem rutier, tronsonul
Segarcea Vale - Turnu Magurele (Drumul Viilor). Lungimea tronsonului este de 14 km.
A fost constituită „ AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „ - Segarcea Vale –
LiŃa – Turnu Măgurele, membrii fiind municipiul Turnu Măgurele, comunele Segarcea
Vale, LiŃa şi Consiliul JudeŃean Teleorman.
● „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru modernizare sistem rutier, Drum Expres
de legătură, limită judeŃ Olt – Punct Control şi Trecere Frontieră Turnu Măgurele –
Nicopole, tronson 2, Uda Clocociov – Saelele – Lunca”.
Valoarea proiectului este de 348.450,70 euro/1.483.494,00 lei.
Se va realiza studiul de fezabilitate pentru tronsonul Uda Clocociov - Lunca
(Drumul Viilor). Lungimea tronsonului este de 12 km .
A fost constituită „ AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară” – Uda Clocociov –
Saelele - Lunca”, membrii fiind comunele Uda Clocociov – Saelele – Lunca si
Consiliul JudeŃean Teleorman.
● Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru modernizare sistem rutier, Drum Expres
de legătură, limită judeŃ Olt – Punct Control şi Trecere Frontieră Turnu Măgurele –
Nicopole, tronson 3, Beciu - Plopii Slăviteşti – Slobozia Mîndra.
Valoarea proiectului este de 346.259,69 euro/1.474.166,00 lei.
Se va realiza studiul de fezabilitate pentru tronsonul Beciu - Slobozia Mîndra
(Drumul Viilor). Lungimea tronsonului este de 14,5 km .
A fost constituită „ AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară” – Beciu –Plopii
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Slăvitesti – Slobozia Mîndra, membrii fiind comunele Beciu – Plopii Slăvitesti –
Slobozia Mîndra şi Consiliul JudeŃean Teleorman.
● „Personal european pentru AdministraŃie Publică”
Valoarea totală a proiectului este de 204.400,57 euro/870.215,00 lei.
Se va moderniza sala de şedinŃe (cam.59) a Consiliului JudeŃean Teleorman.
Proiectul este declarat eligibil şi se află în etapa de evaluare tehnico-financiară.
S-a efectuat vizita de pre-contractare de către reprezentanŃi ai Biroului Regional
de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi.
● „Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul judetean DJ 642 limită judeŃ
Olt - Moldoveni -Islaz, km 60 + 000 - 69 + 550 (9,550 km)”
Valoarea proiectului este de 246.674,78 euro/1.050.193,20 lei.
● „ ReconstrucŃie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrele de
ameliorare Mavrodin, comuna Mavrodin si Saelele, comuna Saelele, judeŃul
Teleorman”.
Proiectul va fi implementat prin AdministraŃia Fondului pentru Mediu.
Valoarea totală a proiectului este de 657.664,30 euro/2.799.940,00 lei, din care
pentru comuna Saelele 2.073.610,00 lei şi pentru comuna Mavrodin 726.330,00 lei.
Proiectul este depus la AdministraŃia Fondului pentru Mediu pentru avizare şi
încheiere contract.
Valoarea totală a cererilor de finanŃare depuse în anul 2010 este de 15.327.125,97
euro/65.253.706,11 lei.
Prin Compartimentul unităŃi implementare proiect ISPA s-a finalizat
implementarea proiectului „Sistem Integrat de Management Teleorman al Deşeurilor în
JudeŃul Teleorman”, finanŃat din fonduri I.S.P.A. Valoarea totală a proiectului a fost de
22.647.458,72 euro/96.419.290,75 lei.
In cadrul proiectului s-a construit depozitul ecologic de la Mavrodin, s-au închis
depozitele de deşeuri neecologice din Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele,
Zimnicea şi Videle, s-au construit 940 puncte de colectare şi precolectare a deşeurilor
menajere în mediul urban şi rural şi au fost achiziŃionate:
• 37 autocompactoare de 16 mc
• 6 maşini pentru măturat străzile
• 23.200 pubele de 240 l
• 3.500 containere de 1.100 l
• 1.000 ministaŃii de compostare
• 1 compactor
• 1 buldo- excavator
• 1 incarcator frontal
• 1 camionetă de 3,5 to.
Lucrările au fost finalizate şi s-a efectuat recepŃia la terminarea lucrărilor in data
de 21 iulie 2010.
Ca activităŃi în continuare răman:
• desemnarea operatorului pentru administrarea depozitului central de la
Mavrodin, achiziŃie publică în derulare;
• desemnarea operatorului pentru colectarea şi transportul deşeurilor din
judeŃ.
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Consiliul JudeŃean Teleorman, prin personalul de specialitate, a fost implicat în
asigurarea de asistenŃă şi consultanŃă tehnică pentru depuneri de proiecte în cadrul
Programului NaŃional de Dezvoltare, pentru localităŃile urbane şi rurale din judeŃul
Teleorman, după cum urmează:
• au fost depuse 33 proiecte pe Măsura 3.2.2. –„Renovarea, dezvoltarea
satelor româneşti, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală
şi punerea în valoare a moştenirii rurale”;
• au fost depuse 16 proiecte pe Măsura 1.2.5 – “ ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”;
• au fost aprobate 16 proiecte prin H.G. 1517/2009, pentru finanŃarea
investiŃiilor în înfiinŃarea/extinderea reŃelelor de alimentare cu apă şi canalizare cu
fonduri de la Ministerul Mediului şi Pădurilor ;
• au fost aprobate 8 proiecte prin H.G. 1588/2009, pentru finanŃarea
investiŃiilor în zone verzi cu fonduri de la Ministerul Mediului şi Pădurilor;
• au fost depuse 7 proiecte pe Programul OperaŃional de Cooperare
Teritorială România – Bulgaria 2007- 2013, în domeniul infrastructurii .
Prin DirecŃia educaŃie, sănătate, cultură, sport, comunicare, relaŃii publice, ONG
am informat cetăŃenii judeŃului Teleorman de activităŃile desfăşurate de Consiliul
JudeŃean Teleorman prin mass–media cu difuzare locală şi naŃională, prin presa scrisă,
cât şi prin intermediul audio–vizualului. Difuzarea informaŃiilor prin mijloacele de
comunicare în masă a fost completată cu informaŃiile postate pe pagina proprie de
Internet, prin comunicate de presă, ştiri, materiale informative, conferinŃe de presă şi
interviuri ale conducerii Consiliului judeŃean, subiectele vizând acŃiunile curente şi pe
termen scurt, iar periodicitatea comunicării fiind, săptămânală.
În general, prin activitatea de comunicare publică şi relaŃie cu presa, s-a urmărit
menŃinerea şi protejarea unei imagini instituŃionale pozitive a Consiliului judeŃean în
rândul cetăŃenilor, prin recunoaşterea publică a performanŃelor aleşilor locali şi
funcŃionarilor publici. Astfel, în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2010 au fost
transmise mass–media peste 400 de comunicate, anunŃuri, informări de presă, dintre
care majoritatea au apărut în presa scrisă locală sau au fost difuzate prin audio–vizualul
local şi care au fost inserate în totalitate pe pagina proprie de internet.
O activitate distinctă în domeniul comunicării, reglementată prin Legea nr.
544/2001 a fost asigurarea liberului acces la informaŃiile de interes public. Prin site–ul
propriu am asigurat publicarea informaŃiilor de interes public care se comunică din
oficiu, iar prin compartimentul de specialitate am răspuns în termen legal celor 22
petenŃi (instituŃii sau persoane fizice) .
Cultura şi sportul au beneficiat de programe complete, coerente, care au vizat o
finanŃare cât mai apropiată de nevoile reale, asigurându-se derularea programelor
aprobate de Consiliul judeŃean.
Întocmirea unui program cultural unitar de activităŃi, a asigurat realizarea
acestuia, de către toate instituŃiile de cultură ale Consiliului JudeŃean, pe bază de
parteneriat şi colaborare, materializându-se în circa 130 de acŃiuni culturale. Au fost
angrenate şi alte instituŃii, de nivel judeŃean sau local. Spectacolele de teatru, muzică şi
poezie, expoziŃiile, concursurile de muzică uşoară, proză şi poezie, programele pentru
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vârsta a treia, obiceiurile tradiŃionale teleormănene s-au adresat tuturor categoriilor
sociale şi de vârstă.
Anual, am constituit un fond pentru recompensarea elevilor care au obŃinut
rezultate excepŃionale la olimpiadele şcolare naŃionale şi internaŃionale. Aceştia au
beneficiat, ca şi profesorii care i-au pregătit, şi în anul 2010 de premii oferite de
Consiliul judeŃean, suma de premiere fiind de peste 7 mii lei.
Programul sportiv a fost structurat în două mari părŃi, adresate sportului de masă
şi respectiv, sportului de performanŃă. Beneficiarii celor 35 de acŃiuni sportive de masă
au fost tinerii, adulŃii şi pensionarii, fiind organizate competiŃii specifice fiecărei
categorii de vârstă. O atenŃie deosebită s-a acordat sportului şcolar. Prin calendarul
sportiv al Consiliului JudeŃean pe 2010, în cadrul programului “TinereŃe fără vârstă” sau organizat competiŃii de cros, şah şi table pentru pensionari.
O realizare deosebită din program a constituit-o sportul de performanŃă ,au
beneficiat de premii substanŃiale primii 20 de sportivi de performanŃă clasificaŃi pe anul
2010 în ierarhia DirecŃiei JudeŃene de Sport.
AcŃiunile în domeniul educaŃiei au vizat în primul rând buna derulare a
Programului guvernamental “Lapte şi Corn” pentru elevii din clasele I–VIII şi pentru
copiii din învăŃământul preşcolar de stat şi privat cu program normal de 4 ore. De
programul respectiv au beneficiat în primul semestru al anului trecut (aferent anului
şcolar 2009–2010) 38.712 preşcolari şi elevi, în perioada respectivă livrându-se 3,9
milioane ”pachete lapte–corn”. În ultima lună a anului şcolar 2009–2010, 29.618 elevi
din clasele I–VIII au beneficiat de Programul de încurajare a consumului de fructe în
şcoli, fiind livrate 292 mii mere. După încheierea contractelor a fost monitorizat modul
de realizare a obligaŃiilor contractuale şi s-a asigurat interfaŃa între firmele furnizoare şi
unităŃile şcolare beneficiare. Din semestrul al doilea (aferent anului şcolar 2010–2011)
competenŃa derulării acestor programe a fost transferată consiliilor locale.
Prin Directia de urbanism si amenajarea teritoriului, s-au emis un număr de 224
certificate de urbanism şi 28 autorizaŃii de contruire, precum şi un număr de 230 de
avize ale structurii de specialitate necesare emiterii unui număr de 179 certificate de
urbanism şi a unui număr de 51 autorizaŃii de construire, de către primarii localităŃilor
din judeŃ. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a emis 38 avize
pentru documentaŃii de urbanism. În anul 2010 au fost elaborate un număr de 38
Planuri urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism aferente.
În conformitate cu prevederile Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001 –
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991–
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi ale Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată,
Consiliul JudeŃean Teleorman, prin aparatul de specialitate, coordonează la nivelul
întregului judeŃ, activităŃile din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, a
realizării lucrărilor de construcŃii şi respectării disciplinei în construcŃii, urbanism şi
amenajarea teritoriului.
Conform Planului de audit public intern pe anul 2010, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi Normelor metodologice
de organizare şi funcŃionare a auditului public intern ale Consiliului JudeŃean Teleorman
nr.1601/2003, auditorii interni din cadrul Compartimentului de audit public intern au
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efectuat auditul financiar-contabil la Serviciul Public de EvidenŃă a Persoanelor, la
DirecŃia de Pază a judeŃului Teleorman şi auditul financiar-contabil la Consiliul
JudeŃean Teleorman, neconstatându-se abateri cu caracter financiar sau fapte care
potrivit legii constituie infracŃiuni.
În subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman funcŃioneză 11 servicii publice a
căror activitate o voi prezenta în cele ce urmează.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Hotărârii Consiliului JudeŃean
Teleorman privind aprobarea Strategiei judetene de dezvoltare a sistemului de asistenŃă
socială pentru copii, persoane vărstnice şi persoane cu handicap 2008-2013, prin
DirecŃia Generală De AsistenŃă Socială Şi ProtecŃia Copilului Teleorman, în anul 2010,
s-au realizat la nivel judeŃean măsurile de asistenŃă socială în domeniul protecŃiei
familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane
aflate în nevoie.
În domeniul protecŃiei copilului s-au intensificat acŃiunile de promovare a Legii
nr. 272/2004, printr-o colaborare instituŃională cu primăriile şi unităŃile şcolare din
judeŃ, în vederea identificării copiilor aflaŃi în situaŃii de risc în familiile naturale pentru
instruirea demersurilor de protecŃie specială.
Activitatea de protecŃie a copilului a constat în susŃinerea funcŃionării celor
nouă centre pentru protecŃia de tip familial a copilului şi îngrijire de zi pentru copilul cu
nevoi speciale şi două centre ,,Mama Şi Copilul Supuşi ViolenŃei”, unde se asigură
asistenŃă şi sprijin pentru un număr de 329 copii şi 15 cupluri mamă copil.
Prin mijloace mass-media, în anul 2010 s-a promovat serviciul telefonic gratuit
983, la care se pot sesiza cazuri de copii aflaŃi în situaŃii de dificultate şi pentru care
direcŃia asigură evaluarea .
La începutul anului 2010, reŃeaua de asistenŃi maternali cuprindea un nr. de 248
asistenŃi maternali profesionişti, la care se aflau în plasament 406 copii. Pe parcursul
anului, reŃeaua de asistenŃi maternali profesionişti s-a redus cu 51, ca urmare a retragerii
de atestate sau pensionării. S-a încetat măsura de protecŃie, prin reintegrarea în familia
naturală sau adopŃie, pentru un număr de 42 de copii, iar 32 copii, au fost daŃi în
plasament la familiile asistenŃilor maternali profesionişti.
În urma instrumentarii sesizărilor primite în anul 2010, s-a realizat 51 de măsuri
de protecŃie specială şi plasamente instituite la asistenŃii maternali sau în centre
rezidenŃiale şi pentru 6 cazuri s-a institut tutelă.
Urmare monitorizării celor 1005 cazuri active de copii s-au încetat 94 de măsuri
de protecŃie specială prin adopŃie, reintegrări în familie, precum şi ca urmare a împlinirii
vârstei de 18 ani a beneficiarilor.
În anul 2010 am avut un număr de 101 cazuri de copii care au săvârşit fapte
penale şi nu răspund penal, 70 de cazuri noi şi 31 de cazuri de copii care deja au mai
mai săvârşit şi alte fapte penale.
În evidenŃa Compartimentului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităŃi se
află un număr de 1383 cazuri, din care 287 privesc orientarea şcolară, către şcolile
speciale din judeŃ, din alte judeŃe (Dolj – Craiova, Iaşi) şi din municipiul Bucureşti,
îndeosebi, pentru şcolile de hipoacuzici şi deficienŃi de vedere.
În anul 2010, s-au evaluat şi reevaluat condiŃiile de încadrare în grad de
handicap pentru 157 de copii – pentru care s-au eliberat certificate de handicap , iar
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pentru un număr de 19 copii, au fost făcute evaluări şi propuneri pentru eliberarea
certificatelor de expertiză şi orientare scolară.
În domeniul asistenŃei sociale a persoanelor adulte avem 3 unităŃi specializate,
respectiv Centrul De Ingrijire Si AsistenŃă Olteni, Centru De Ingrijire Si AsistenŃă
Videle şi Centrul De Recupereare Si Reabilitare Neuropsihiatrică Videle, unde se
furnizează servicii sociale specializate de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi
asistenŃă medicală.
În anul 2010 am asigurat condiŃii de viaŃă şi servicii sociale unui număr de 135
persoane adulte din care în Centrul de Ingrijire Olteni pentru un număr de 57, în Centrul
de Îngrijire şi AsistenŃă Videle pentru un număr de 58, şi în Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatrică Videle pentru un număr de 20.
Centrul JudeŃean Pentru Conservarea Si Promovarea Culturii TradiŃionale
Teleorman cuprinde Ansamblul de căntece şi dansuri populare ’’Burnasul’’, Şcoala
populară de arte şi meserii tradiŃionale şi Departamentul de cercetare şi valorificare a
culturii şi civilizaŃiei tradiŃionale şi educaŃie permanentă.
• Ansamblul de cântece şi dansuri populare’’Burnasul’’ a fost prezent în
emisiuni folclorice(radio, Tv), spectacole scenice în judeŃ şi în Ńară, manifestări culturale
(zilele localităŃilor, manifestări legate de tradiŃii, obiceiuri etc.).
• Şcoala populară de arte pregăteşte tineri prin clasele de educaŃie muzicală,
şi plastică şi prin clasele de dans de societate.
Activitatea instituŃiei se desfăşoară, cu precădere la nivelul comunităŃii judeŃene,
dar şi în plan naŃional şi, uneori, internaŃional.
Am organizat festivaluri naŃionale :
• ’’Pe deal la Teleormănel’’-muzică populară;
• Festivalul tradiŃiilor de iarnă.
S-a participat la festivaluri, gale, concursuri, târguri, spectacole folclorice
susŃinute în Ńară şi străinătate cum sunt: Festivalul naŃional al obiceiurilor ’’Drăgaica’’Zimnicea ( iunie 2010) şi festivalul internaŃional de la Zheravna- Bulgaria.
Prin Biblioteca JudeŃeană ,,Marin Preda”, în conformitate cu Programul de
activitate s-a acŃionat pentru completarea, evidenŃa şi organizarea colecŃiilor cu încă
1463 documente specifice în valoare de 21.836 lei, astfel că în baza de date,
informatizată, la finele anului 2010 existau un număr de aproximativ 5635 documente
specifice
Având în vedere strânsa colaborare cu bibliotecarii comunali, s-au distribuit către
acestia un număr de 4115 volume de bibliotecă, provenite din donaŃii.
Proiectul demarat în 2008, "Sprijin pentru implementarea lecturii publice pentru
preşcolari în mediul rural din judeŃul Teleorman", în colaborare cu Mediateca
Departamentală din Saint-et-Marne din FranŃa, a fost finalizat în anul 2010, formânduse 24 de bibliotecari pentru activităŃi de copii.
În prezent există 5695 de utilizatori nou înscrişi ai serviciilor de bibliotecă.
Printre activităŃile noi, organizate în afara celor tradiŃionale, putem enumera:
• Bibliocenaclul „ Buchet de vise”: poezie, teatru, culoare, muzică;
• Omul pe calea cunoaşterii: dezbatere pe teme propuse de cititori;
• Biblioteca JudeŃeană „ Marin Preda” editează Revista „ Biblioteca Marin
Preda”, publicaŃie trimestrială de cultură, aflată la a treia apariŃie.
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Prin activitatea desfăşurată, am urmărit atragerea a tot mai mulŃi cititori către
bibliotecă, diversificând serviciile oferite, încheind noi parteneriate pentru îndeplinirea
obiectivelor : 9 întâlniri cu diverşi scriitori, 10 ateliere de lucru pe domeniul
biblioteconomic, 12 simpozioane, 11 dezbateri, 27 expoziŃii de carte, 18 expoziŃii
desene, 14 expoziŃii diverse, 21 programe artistice, 8 concursuri judeŃene, 6 concursuri
cu prilejul diferitelor activităŃi.
Prin Muzeul JudeŃean Teleorman, în colaborare cu mai multe instituŃii de
specialitate din Ńară şi străinătate s-a continuat desfăşurarea unor proiecte care vizează
cercetarea istorică şi arheologică după cum urmează:
• Les recherches archéologiques sur le site de Ciuperceni, départament de
Teleorman, Roumanie în cadrul proiectului Le Paléolithique de la Roumanie desfăşurat
de către Misiunea Arheologică Franceză în România, Academia Română şi diferite
muzee din Ńară, printre care şi Muzeul JudeŃean Teleorman. În anul 2010 am încheiat
ultima campanie de cercetări din cadrul proiectului menŃionat
• Începuturile civilizaŃiei europene - neo-eneoliticul la Dunărea de jos,
proiect desfăşurat cu participarea Muzeului NaŃional de Istorie a României, Muzeului
JudeŃean Teleorman, Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeului JudeŃean
Buzău şi Muzeului RomanaŃiului Caracal.
• Aşezările civile şi fortificaŃiile lor la Dunărea de Jos în sec. XIV-XIX,
proiect desfăşurat începând cu anul 2005, cu participarea Muzeului JudeŃean Teleorman
şi a Muzeului Brăilei.
• Repertoriul arheologic al judeŃului Teleorman, proiect de cercetare zonală
desfăşurat de către Muzeul JudeŃean Teleorman în colaborare cu DirecŃia pentru cultură
şi patrimoniu cultural naŃional a judeŃului Teleorman.
• Măgura - Past and Present (Măgura - trecut şi prezent), în cadrul „Art
Landscape Transformations EC project 2007-4230”, finanŃat de Uniunea Europeană
prin programul „Cultura 2007-2013”, la care Muzeul JudeŃean Teleorman are statutul de
partener local.
Pe parcursul anului 2010 la sediul Muzeului JudeŃean Teleorman au fost
organizate şase expoziŃii temporare şi am avut trei participări la expoziŃii internaŃionale
şi la trei naŃionale.
Prin Serviciul de Cooperare Internă şi Internatională şi AsociaŃia Euro Teleorman
am organizat mai multe evenimente cu participare internaŃională, derulăm parteneriate
cu instituŃii şi structuri neguvernamentale şi proiecte cu parteneri interni şi
internaŃionali.
Consiliul JudeŃean Teleorman, AsociaŃia Euro Teleorman, derulează cu sprijinul
Provinciei Overijssel din Olanda proiectul “Teleorman Water Project”. Pentru anii 2010
şi 2011 în cadrul acestei colaborări româno-olandeze avem întocmit un plan de activităŃi
în care se vor dezvolta mai multe subproiecte ce urmează a fi implementate în judeŃul
Teleorman. În anul 2010 am demarat:
• Proiectul pilot de împădurire pentru extinderea fondului forestier din judeŃul
Teleorman care s-a implementat în două tranşe: în primăvara anului 2010 s-au plantat în
comuna Lunca 6,38 hectare şi în toamna anului 2010 s-au plantat 2,50 hectare.
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• Activitatea – “ÎmbunătăŃirea calităŃii de apă potabilă”. O echipă de experŃi ai
Operatorului Regional de Apă Vitens din Provincia Overijssel, prin examinarea
informaŃiilor hidrogeologice disponibile, a sistemelor existente şi a indicatorilor analitici
ai apei în judeŃ, a rezultat ca forajele de apă potabilă din sistemele de alimentare rurale,
ar trebui să aibă o adâncime totală de 120m.
Două locaŃii (Slobozia Mândra şi Talpa) au fost selectate şi agreate, astfel că în anul
2011 câte două foraje noi, vor fi adăugate fiecărui sistem de alimentare din cele două
locaŃii.
În luna octombrie 2010, odată cu vizita experŃilor de la Vitens şi a celor din
Provincia Overijssel s-a hotărât achiziŃionarea unei instalaŃii de purificare a apei numită
„Water Miracle” de la o Companie Olandeză, Norit, care va fi dată spre donaŃie
Operatorului de apă din judet „Apa Serv” şi apoi în folosinŃă Consiliului Local Islaz
unde va fi pusă în funcŃiune în cursul acestei luni. Grupul de lucru româno-olandez a
identificat-o ca fiind soluŃia optimă pentru comuna Islaz, luând în considerare
problemele existente din comună.
• Activitatea – “Monitorizarea calităŃii apei” – grupul de lucru româno – olandez a
hotărât odată cu vizita de lucru a experŃilor olandezi din luna octombrie 2010
achiziŃionarea unui laborator mobil pentru analiza calităŃii apei potabile. Laboratorul
mobil va fi gestionat de către Centrul de Management al Apei Turnu Măgurele.
• Activitatea “Studiul Integrat al Apei în Bazinul Câlniştea” – pentru realizarea
acestui plan, experŃii olandezi împreună cu reprezentanŃi de la Consiliul JudeŃean
Teleorman şi SGA Teleorman doresc să aplice un model utilizat frecvent în Olanda şi în
localităŃile Drăgăneşti Vlaşca şi Botoroaga, unde vor efectua o vizită de lucru în vederea
demarării activităŃii. Odată cu elaborarea Studiului, cele două Consilii Locale,
Botoroaga şi Dragăneşti Vlaşca vor putea accesa un program european în vederea
finanŃării unui proiect în domeniul managementului apei.
• Activitatea – “Utilizarea Apei de Izvor” - are ca scop captarea de izvoare
naturale, o primă localitate fiind Slobozia Mândra, unde s-au identificat mai multe
izvoare naturale
• Zilele Dunării 2010 – ca în fiecare an, parteneriatul Teleorman-Overijssel a
generat pe 29 Iunie ConferinŃa InternaŃională Zilele Dunării în Municipiul Turnu
Măgurele, eveniment care îşi propune să sensibilizeze şi să implice comunitatea locală
şi autorităŃile în problemele legate de managementul apei şi protecŃia mediului, pentru
asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii în care trăim.
În anul 2010, DirecŃia Generală de Pază a JudeŃului Teleorman, în baza
contractelor de pază şi ordine publică, au prestat servicii pentru un număr de 10
beneficiari din care, 5 beneficiari din categoria instituŃiilor publice şi 5 beneficiari din
categoria societăŃilor comerciale.
Prin Serviciul Public Comunitar JudeŃean de EvidenŃă a Persoanelor, am urmărit
aplicarea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenŃă a
persoanelor şi activitatea de stare civilă privind înregistrarea în termenele legale a
tuturor actelor şi faptelor de stare civilă şi operarea menŃiunilor ce conduc la
modificarea statutului civil al persoanei.
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Potrivit legii, prin structura de stare civilă, am efectuat acŃiuni de îndrumare şi
controale la nivelul autorităŃilor locale privind modul în care acestea îşi exercită
atribuŃiile de stare civilă: patru activităŃi de îndrumare a ofiŃerilor de stare civilă nou
numiŃi în funcŃie, şase controale la serviciile publice comunitare locale de evidenŃă a
persoanelor din judeŃ şi 10 acŃiuni de îndrumare şi control pe linie de stare civilă, la
primăriile din judeŃ.
Au fost instrumentate şi soluŃionate 19 dosare privind schimbarea numelui de
familie sau a prenumelui pe cale administrativă, s-au operat în registrele de stare civilă
10.500 menŃiuni, s-au acordat 86 avize pentru rectificări şi s-au eliberat, gratuit, 178
extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie, la cererea
autorităŃilor publice.
Prin Serviciul Informatic, am asigurat întreŃinerea sistemului şi reŃelelor
informatice, buna prezentare a paginii web, s-au tipărit broşuri, pliante şi s-au
efectuat servicii de printare, scanare şi inscripŃionare CD-uri.
În anul 2010 Serviciul Informatic a avut contracte de prestări servicii IT
cu primăriile Mereni, Crevenicu, Ştorobăneasa, Smîrdioasa, Bujoru, Olteni,
Rădoieşti, Suhaia, Lisa, Viişoara, Bogdana, Salcia şi 14 site-uri ale unor
primării comunale.
Prin SC „Piscicola Teleorman” SRL, societate comercială de drept privat şi
interes judeŃean, cu asociat unic Consiliul JudeŃean Teleorman, am asigurat paza
fondului piscicol, a construcŃiilor şi instalaŃiilor aferente barajelor Grosu 3, Grosu 4,
Grosu 5, Grosu 6, Grosu 7, Barajul Schitu şi Barajul SurliŃa, proprietatea judeŃului
Teleorman şi am desfăşurat unele activităŃi de pescuit recreativ - sportiv.
Prin Serviciul de Deservire, Pază şi Protocol, am efectuat curăŃenia şi întreŃinerea
instalaŃiilor electrice, tehnice, sanitare şi termice atât ale Palatului Administrativ cât şi
ale altor imobile ce aparŃin Consiliului JudeŃean Teleorman din municipiile Alexandria
şi Roşiorii de Vede.
În calitate de preşedinte al Unuinii NaŃionale a Consiliilor JudeŃene din România ,
am întreprins acŃiuni menite să îmbunătăŃească activitatea Uniunii şi care să vizeze
promovarea şi reprezentarea acesteia în mediile interne şi internaŃionale.
Membrii UNCJR s-au reunit în 2 Adunări Generale:
• În data de 4 iunie 2010, la Sovata, judeŃul Mureş, am organizat reuniunea
membrilor Uniunii unde s-au adus amendamente la pachetul de legi privind
descentralizarea administraŃiei publice locale, am reorganizat Biroul de Reprezentare de
la Bruxelles şi am desemnat coordonatorul delegaŃiei României la Comitetul Regiunilor;
• A doua întrunire în plen a membrilor UNCJR s-a desfăşurat în data de 10
decembrie 2010, la Braşov, judeŃul Braşov, ocazie cu care am fost reales preşedinte al
UNCJR, unde am aprobat preluarea unor servicii de consultanŃă pentru proiectul
INTER-PARES, finanŃat prin instrumentul Intelligent Energy Europe, Protocolul de
Colaboarare cu AsociaŃia Parcurilor Industriale, Tehnologice, ŞtiinŃifice şi a
Incubatoarelor de Afaceri din România A.P.I.T.S.I.A.R., precum şi realizarea
parteneriatului cu MECTS în cadrul proiectului ,,O nouă cultură a descentralizării
managementului educaŃional prin puterea parteneriatului: Şcoala – Comunitate Locală”,
finanŃat prin PODCA.
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În calitate de preşedinte al Uniunii am desemnat un reprezentant
care să
promoveze
interesele
instituţiei
noastre,
participând
la aproximativ
150 de
reuniuni/dezbateri/conferinte,
atât în tară, cât şi în străinătate .
.În conformitate
cu R.G. nr. 521/2005 privind procedura
de consultare
a
structurilor asociative ale autorităţilor publice locale în elaborarea proiectelor de acte
nonnative, în anul anterior, UNCJR a fost consultată cu privire la aproximativ 300 de
proiecte de acte normative.
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România s-a implicat în proiecte
menite să îmbunătăţească activitatea noastră, cum ar fi:
• Proiectul IEE, INTER PARES pentru sprijinirea autorităţilor
localc în
implementarea şi dezvoltarea politicilor de promovare a producerii de energic din surse

regenerabile;
• Proiectul "Consolidare
instituţională
şi acţiune socială", menit să creeze
condiţii pentru ameliorarea organizării şi gestionării serviciilor sociale la nivel judeţean
şi/sau municipal în România, Bulgaria şi Republica Moldova;
• Proiectul"
Administratorul public - factor de succes pentru un management
eficient la nivel local" derulat de Ministerul Administraţici şi Intcruclor - UCRAP;
• Proiectul , finanţat prin Programul Operaţional
"Dczvoltarea
Capacităţii
Administrative",
având ca obiectiv general eficientizarea managemcntului
la nivelul
autorităţilor administraţiei publice locale şi al asociaţii lor de dezvoltare intercomunitara.
În concluzie, acestea sunt în principal activităţile relcvante pe care le-am desfăşurat în
anul 2010, impreumă cu personalul din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean,
serviciile şi instituţiile publice din subordine.
Apreciez că, prin activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean Tcleorman, s-a
reuşit în mare măsură să se răspundă problemelor prioritare ale judeţului.
Rezultatele obţinute în anul 2010, mă îndreptăţesc să apreciez că a existat o
preocupare continuă pentru îndeplinirea
obiectivelor
stabilite în condiţiile în care
capacitatea financiară a fost diminuată.
Alte informaţii şi detalii cu privire la acţiunile şi rezultatele inrcgistratc În anul
2010
pot
fi obţinute
cousultând
site-ul
Consiliului
Judeţean
Teleorman
(www.cjteleorman.ro).

PREŞEDIN
Liviu Ni~e
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