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R A P O R T 

cu privire la activitatea desfășurată în perioada 

24.10.2020 - 31.12.2020 

Autoritate a administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea 

activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de 

interes județean, Consiliul Județean este compus din consilieri județeni care au obligația să prezinte un 

raport anual de activitate, ce va fi făcut public prin grija Secretarului General al Județului în 

conformitate cu art. 225 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.83 alin. (2) din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 62/26.03.2020, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare.    

În Consiliului Județean Olt, consilierii județeni își desfășoară activitatea în plenul Consiliului 

Județean, iar în intervalul dintre ședințele de plen, în cadrul comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150 

din 05.11.2020 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în 

principalele domenii de activitate este și Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii 

Publice și Comerț, denumită pe scurt COMISIA pentru AGRICULTURĂ, al cărui membru sunt, s-a 

întrunit într-un număr de 5 de ședințe. 

În perioada 24.10.2020 - 31.12.2020 având funcția de membru al Comisiei pentru Agricultură, 

Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț am analizat și avizat următoarele documente 

referitoare la: 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competență a județului Olt, precum și cu privire la aprobarea eliberării unor licențe de traseu 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și 

autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor de utilizare a 

suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru 

anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. OLT DRUM S.A. 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Investiții pe anul 2021 care se 

finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare constituit pentru Sistemul Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la încetare mandat de consilier județean 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Olt și 

din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în domeniul 

public al orașului Balș, județul Olt 

Am îndeplinit și alte sarcini date de conducerea Consiliului Județean și de partidul pe a cărui 

listă am candidat și am fost ales consilier județean.  

În perioada analizată am desfășurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare 

și Funcționare a Consiliului Județean și cu respectarea prevederilor legale. 
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