Consilier judeţean
DUMITRASCU DUMITRU

ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
01.01.2015 - 31.12. 2015
Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea
activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de
interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au obligaţia să prezinte
un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului
Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de
activitate.
Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi COMISIA
PENTRU AGRICULTURA, SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui
membra sunt.
În perioada mai sus mai sus mentionata s-au analizat documente referitoare la :
- 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;
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Olt;
- constituire comisie de evaluare si comisie de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea activitatii
stagiarului.
- 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 infiintarii unui post aferent personalului contractual de executie la Serviciul Resurse
Umane si Managementul Unitatilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Olt.
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- aprobare transformare si mutari posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta
Slatina.
- aprobarea realizarii proiectului ,,Masuri pentru asistarea somerilor din regiunile fost
industrializate,, in cadrul Programului Operational Sectorial ,,Dezvoltarea Resurselor Umane ,20072013,Axa Prioritara 5, ,,Promovarea masurilor active de ocupare,, Domeniul Major de Interventie
5.1,, Dezvoltarea si implementarea masurile active de ocupare ,,
- stabilirea prețului mediu /tonă masă verde obținuță de pe pajiști,pentru anul 2015.
- 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.
- desemnarea Camerei Agricole Județene Olt pentru emiterea avizului consultativ in vederea
eliberării atestatului de producător.
- 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.
- aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, în vederea organizării și desfășurării acțiunii ,,
Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015- Slatina,,
- actualizarea Monografiei economico – militară a Judeţului Olt.
- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de personae prin curse
regulate speciale,Societății Comerciale SC RAISSAN SPRINTOUR S.R.L
- transformări șI mutări de posturi în statul de funcții al Spitalului de Urgență Slatina - 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.
domeniului public şi privat al judeţului
atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale, Societății Comerciale SC RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.
- 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.
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- tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale prestate de către
Camera Agricolă Judeţeană Olt;
- tarif pentru serviciul constând în organizarea de către Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor
prin Măsura 111 ,, Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe”, pentru beneficiarii
proiectelor aferente Măsurii 141,pe 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 Camerei Agricole
Județene Olt, pentru anul 2016.
- aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt , pentru acordarea de daruri cu ocazia
sărbătorilor de iarnă.
-stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe anul 2016.
--atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale pentru mai multe societății
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al
Școlii Gimnaziale Speciale Balș.
- 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;
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.
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