
R O M A N I A                                                                                                        Consilier județean 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                  IORDACHE Adrian 

R A P O R T 

cu privire la activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2022 - 31.12.2022 

 

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. 

În perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 având funcția de secretar 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 documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: 

”Construire stație de preepurare cu tratarea apelor reziduale rezultate din activitatea Secției de Boli Infecțioase” din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil aflat în 

domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt; 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 657 și DJ 

703C din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de 

interes național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt; 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 

Local al comunei Priseaca, a unor părți din zona drumului județean DJ 657; 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 

Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657; 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 

Local al comunei Nicolae Titulescu, a unor părți din zona drumului județean DJ 546 A; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea unui sprijin financiar Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania-

Filiala Olt; 

-  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unei suprafețe de teren, aferentă zonei drumului județean DJ 653, din 

domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes 

național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt; 

-  Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, a 

unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea instituționalizării în vederea revizuirii Planului Local de Acțiune pentru 

Mediu al Județului Olt; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația “Grupul Local Prietenii Pescarilor 

Olteni” pentru anul 2022; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022; 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței volante 

”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli 

ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași 

pentru anul 2022; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare Sistemului Integrat de Management al 

Deșeurilor în Județul Olt” în vederea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea a 3 membri în Consiliul de 

administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 - componenta integrală; 

- Proiect de hotărâre cu privire la menținerea în funcția publică deținută a directorului executiv al Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor Olt; 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și contractuale din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția: ”Lucrări în vederea 

obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. 

Centura Basarabilor nr. 8, municipiul Slatina, județul Olt, cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului local de acțiune în domeniul drogurilor  în perioada 2022-2026 

– Județul Olt; 

- Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a imobilului situat în municipiul Slatina, strada 

Drăgănesti, nr. 13, județul Olt și darea acestuia în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina; 



- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”Modernizare drum 

județean DJ 657, RECEA (DJ 653) VALEA MARE – PRISEACA – POBORU – SPINENI (DN 67B), KM 0+000 – KM 

45+728”; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

”Instalații de detecție, semnalizare și avertizare pentru pavilioanele 2, 3 și 5 în vederea obținerii autorizației ISU” pentru 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci”; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci”; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru 3 poziții 

de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților 

județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea a 3 membri în Consiliul de 

Administrație desemnați în urma procedurii de selecție; 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate – revizuit ca urmare a Deciziei de punere în 

aplicare a Comisiei Europene nr. C(2021)6510 și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru „Proiectul regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt”; 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (clădire și teren aferent) 

situat în municipiul Slatina, str. Oituz, nr. 87 B aflat în domeniul privat al Județului Olt ; 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele Județului Olt în 

Asociația ,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

„Amenajare spălătorie în incinta Spitalului Județean de Urgență Slatina”; 

- Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare de către operatorul S.C. 

Compania de Apă Olt S.A.; 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

146/30.09.2021 cu privire la: aprobarea prețurilor și tarifelor  pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public  

și privat, a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe timp 

de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt; 

- Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Olt pentru participarea la implementarea 

proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  

Componenta 11 – Turism și cultură; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE  TAXE pentru anul 2023; 

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

amplasare și/sau de acces la drumurile județene, a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene, precum 

și a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a județului Olt 

pentru anul 2023; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2023; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Investiții pe anul 2023 care se finanțează din Fondul de 

întreținere, înlocuire si dezvoltare constituit pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în 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. 

 
CONSILIER JUDEŢEAN 

                  IORDACHE Adrian 


