
 
R O M A N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 
Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement” 
 
                                                   R A P O R T 
                     cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2015 
 
           Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean 
pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judetean este compus din consilieri judeteni, grupati 
în 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate potrivit Hotărârii nr   nr.  69   din 28 
iunie  2012.        
    In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 
privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în principalele domeniide activitate ale 
Consiliilor Judetene au obligatia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin 
grija Secretarului judetului. 
     Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement”, denumit pe scurt 
Comisia pentru muncă care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea 
atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt. 
      În acest sens,comisia  s-a întrunit,  în 24 şedinte     pentru a analiza  proiectele  de hotărâri,  ce 
se aflau pe ordinea de zi  după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare 
caz în parte au primit aviz favorabil . 
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi 
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar 
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean; 
- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean Olt; 
-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în 
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie  2014.                              
-stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele varstnice care dispun  de 
venituri proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei 
Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru anul 
2015., îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2015.              
-numirea reprezentantilor  Consiliului Judetean Olt in comisia de solutionare a contestatiilor  la 
concursul  pentru ocuparea  functiei de manager persoana fizica , din cadrul Spitalului  Judetean de 
Urgenta Slatina. 
- aprobare Program  anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport, 
pentru anul 2015 in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si 
completarile  ulterioare. 
-aprobarea  Ghidului solicitantului  privind  regimul finantarilor  nerambursabile  din fondurile publice  
alocate pentru activitati nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2015. 
- aprobarea componentei comisiei pentru intocmirea Ghidului. 
 



 
 
-aprobarea realizarii proiectului ,,Masuri pentru asistarea somerilor din regiunile fost 
industrializate,, in cadrul Programului  Operational Sectorial ,,Dezvoltarea  Resurselor Umane ,2007-
2013,Axa Prioritara 5, ,,Promovarea masurilor active  de ocupare,, Domeniul Major de Interventie 5.1 
,, Dezvoltarea  si implementarea  masurile active de ocupare 
-acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2015, pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt,recunoscute in România. 
- aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului ,, 
Conservarea biodiversității în județul Olt” modificarea HCJ nr.52/14.04.2011 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici – ai proiectului 'SISTEM INTEGRAT 
DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL OLT'  
- atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale  
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul judeţului Olt  reactualizat pe anul 
2015. 
- aprobare transformare posturi in  statul de funcții  al Spitalului Județean de Urgenta Slatina. 
- atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale  
S.C.Tunsoiu SRL.                                                                                               
- aprobare transformare posturi in  statul de funcții  al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt.                                     
- aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, în vederea organizării și desfășurării acțiunii ,, 
Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015- Slatina,, 
-actualizarea Monografiei economico – militară a Judeţului Olt. 
 
transformări șI mutări de posturi  în statul      de funcții al Spitalului de Urgență Slatina 
- numire in fucție de manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale  și Cultural Olt 
 - incetare contract management interimar 
    - organizarea în trimestrul al treilea al anului 2015 a examenului de promovare  a persoanelor 
încadrate  în funcții contractuale  din cadrul aparatului permanent  de lucru al Consiliului Județean 
Olt care îndeplinesc condițiile de promovare  ăn grad profesional imediat superior  
     - constituire comisie de examen ,comisie  de soluționare a contestațiilor  și desemnare secretar al 
comisiei de promovare în grad profesional imediat superior ,organizat în trimestrul al treilea  al 
anului 2015.                                    
 - suspendare de drept contract individual de muncă  
 - încetare suspendare  de drept contract individual de muncă și reluare activitate 
- aprobare creșteri salariale pentru personalul din aparatul de specialitate și din aparatul permanent 
de lucru ale Consiliului Județean Olt, din cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și 
pentru personalul din unele instituții publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt.   
- trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Serviciului Județean 
de Amblanță Olt, în domeniul public al orașului Corabia și în administrarea Consiliului Local al orașului 
Corabia; - trecerea unor imobile din domeniul public al orașului Corabia și din administrarea 
Consiliului Local al orașului Corabia, în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului 
Județean Olt.  
- trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Caracal și din administrarea Consiliului Local 
al municipiului Caracal în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt.  
- trecerea unui teren din domeniul public al orașului Balș și din administrarea Consiliului Local al 
orașului Balș în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt.              



 
 
   - exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv 
al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
-aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, 
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean Olt;  
-numire membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt 
- suspendarea de drept a contractului individual de muncă al domnului POPA Emil-Costin – Director 
General al Serviciului Județean de Pază Olt.  
– transformare post; – promovare în grad profesional imediat superior celui deținut si stabilire 
drepturi salariale. 
− înființarea Centrului de primire în regim de urgență a victimei violenței în familie din Județul Olt în 
cadrul Complexului de servicii ″Sf. Ștefan″ Slatina; 
− aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de organizare și 
funcționare pentru Complexul de servicii Sf. Ștefan″ Slatina; 
− aprobare organigramă și număr de personal pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt. 
- acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din Județul Olt, care au obținut rezultate 
deosebite la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate în anul 2015.  
- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale, Societății Comerciale SC RAISSAN SPRINTOUR S.R.L  
- încetare suspendare contract individual de muncă din inițiativa salariatului,reluare activitate și 
stabilire drepturi salariale.  
transformare posturi în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.  
-exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 
- aprobarea primirii de noi membri în cadrul   Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 
Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare ,,Oltul,, respectiv: Comunele 
Tufeni,Șerbănești,Tia Mare, Gostavățu,Băbiciu,Izbiceni,Fărcașele și Scărișoara.  
- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al 
Școlii Profesionale Speciale Balș. 
-acordare premii pentru elevii și profesorii 
îndrumători din Județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele și Concursurile 
școlare naționale și internaționale de specialitate în anul 2015. 
-revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte  interesele Consiliului Județean Olt 
în Adunarea Generală a Asociaților  la Societatea ,, Bursa de cereale Corabia S.R.L,, 
-transformare post în statul de funcţii  al Direcţiei  Județene de Evidentă a Persoanelor Olt. 
-aprobarea organigramei și statului de funcţii  ale Serviciului  Județean de Pază  
aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A  FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Olt , pentru anul 2016 
 
  -modificarea PLANULUI DE OCUPARE A  FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul  
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru anul 2015. 
-aprobarea PLANULUI DE OCUPARE  A  FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole 
Județene Olt, pentru anul 2016.  
-aprobarea PLANULUI DE OCUPARE  A  FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2016. 
-desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al  
Centrului Județean de Resurse  și de Asistență Educațională Olt. 
-aprobarea organigramei și statului de funcţii  ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.  



 
 
-desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de  
-aprobarea ”Calendarului manifestărilor culturale în anul 2016”. 
-stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a unui plan de acțiune în beneficiul membrilor 
comunităților vulnerabile cu romi din județul Olt 2015-2025. 
- înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt.                            
- transformarea unei funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt . 
transformare post în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului”. 
-numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt în Comisia de soluționare a contestațiilor la 
concursul pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina; 
 - transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a 
Copilului Olt; 
- aprobare număr de personal, organigramă, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 
2015-2016 și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii. 
 -trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei Băbiciu, în domeniul public al Județului Olt și 
în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.    
 -trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Băbiciu, în domeniul public al Județului Olt și în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

      
În această perioadă   Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement” a 
desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
PRESEDINTE  COMISIE  PENTRU  MUNCA 
GHEORGE IONEL CRISTIAN 


