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ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 
 
 
 
 
 
                ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN OLT                           
 
 
 

           Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie,  
                             servicii publice şi comert 

 
                                                                     R A P O R T 
                                     cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2017 
 
            Autoritatea administratiei publice locale, constituită la nivel judetean pentru coordonarea 
activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice 
de interes judetean, Consiliul Judetean este compus din consilieri judeteni, grupati în 6 comisii 
de specialitate în principalele domenii de activitate potrivit Hotărârii nr. 100 din 24.06.2016.               
         In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL 
aleşilor locali, Comisiile de specialitate în principalele domenii  de activitate ale Consiliilor 
Judetene au obligatia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija 
Secretarului judetului. 
       Una din aceste 6 comisii este Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comert, denumită pe scurt Comisia pentru  Agricultură care a desfăşurat o activitate 
continuă, menită să contribuie la  îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean 
Olt.      În acest sens,Comisia pentru  Agricultură  s-a întrunit,  în  25  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  
 
-  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la 
trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului 
Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 
- constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 
- aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Amenajare 
exterioară Centru şi cale acces - Centru de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei 
în familie din judeţul Olt“ 
- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 
judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019 
-  atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 
curse regulate speciale Societăţii Comerciale Mateus Tur SRL 
 -aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 
- desemnarea reprezentantului Judeţului Olt în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 
-modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind 
actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a 
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componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
comisiei, cu modificările ulterioare 
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 
-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru 
anul 2017 
aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat 
pentru anul 2017 
-  aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 
„Oltul“ pe anul 2017 
-modificarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la 
darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 
- darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt 
şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 
-  stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2017 
- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială “Eugen 
Ionescu” Slatina la organizarea Concursului - Festival interjudețean de teatru școlar “Eugen 
Ionescu”, ediția a V-a 
-aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de 
ambulanță în municipiul Caracal” 
- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 
- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”;  
- aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”. 
- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt. 
-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale Societăţii Comerciale EDYTRANS OLITUR 2016 S.R.L. 
-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA   
(SINEȘTI )- SLATINA 
-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta 
POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 
- actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt 
- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în 
perioada 2017-2020 
- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 
- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa 
de Cereale Corabia SRL“ 
-  stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 
31 decembrie 2021 
-aprobarea/ avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică 
organizate în vederea atribuirii: - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 
activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, 
componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare 
prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al 
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Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme 
închise din județul Olt 
-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 
clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt ” și a cheltuielilor legate de proiect 
-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru 
sediul Consiliului Județean Olt ” și a cheltuielilor legate de proiect 
-consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - 
Romanați județului Olt 
-aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ” Instalație de 
detecție, semnalizare și avertizare incendiu la Consiliul Județean Olt” 
- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 
- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si 
functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului Olt 
- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Lucrari de fatade 
si acoperis la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bals“ 
-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la 
consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-
Romanați județului Olt 
  -aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
-trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al 
comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703D 
-  atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale Societății Comerciale DINU TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL– COMANCA – 
DEVESELU 
- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire parcare 
la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, comuna Schitu, județul Olt” 
-  aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 
Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de 
parteneriat 
-aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii ,,Construire pod 
nou din beton armat pe 
 DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 21+050,, 
- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe 
aliniamentele drumurilor judeţene 
-aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivul de investiții nou ,,Modernizare drum judetean DJ544A, km.0+000-
16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 
-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații 
și de modernizare la clădirea fostă Cantină + centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii 
Corabia” 
- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna 
Brastavăţu 
-acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul 
Olt și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului 
de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt 
-aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000–KM 25+240,Bobu–
Voineasa – Balș, Județul Olt”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 
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- modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la 
aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea 
capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” S.A. cu aport în numerar 
-  darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt 
și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea 
corpului drumului, terasamentelor și versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, 
comuna Teslui” 
-„Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 
În această perioadă Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comert a 

desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Functionare a Consiliului 

Judetean şi cu respectarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

     Presedinte 

    Irimia ILIE 
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