
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 2014 
 
              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.  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 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 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; 
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean Olt;         
-atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale. -aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare 
nerambursabila in domeniul sport pentru anul 2014 ,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 finanţărilor nerambursabile din fondurile publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014; 
- stabilirea pretului mediu /tona masa verde obtinuta de pe pajistii,pentru anul 2014 
-desemnare reprezentat al Consiliului Judeţean Olt in Consiliul Etic al SPITALULUI JUDETEAN 
DE URGENTA SLATINA. 
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de 
persoane prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 
30.06.2019 
trecerea unor imobile din domeniul public al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului 
Local al orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului 
Judetean Olt. 
 - includerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului 
Judetean Olt. 
- modificarea si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.132/2010 cu 
privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de Organizare si 
Functionare si Consiliul de Administratie pentru Serviciul Judetean de Paza Olt. 



- state de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Olt şi unităţile 
din structura acesteia. 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. 
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru 
anul 2014. 
aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care 
se solicita finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale 
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane varstnice 
Falcoiu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si 
echipamente pentru Caminul respectiv. 
aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care 
se solicita finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale 
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane varstnice 
Babiciu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si 
echipamente pentru Caminul respectiv. 
aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care 
se solicita finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale 
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane varstnice 
Spineni si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si 
echipamente pentru Caminul respectiv. 
aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care 
se solicita finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale 
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane varstnice 
Slatina si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si 
echipamente pentru Caminul respectiv. 
-incetarea detasarii la Institutia Prefectului judetul Olt a domnului Marinescu Emil-Vergilius. 
-aprobare organigrama si stat de functii pentruServiciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru 
in Consiliul de Administratie al serviciului respectiv .  
-aprobare organigrama si stat de functii pentru ’’DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A 
PERSOANELOR OLT ‘’ 
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica 
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica. 
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii 
Societatii ,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L  
- aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei 
Agricole Judetene Olt ,cuantumul tarifelor si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor. 
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt. 
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public 
judetean de persoane prin curse regulate in judetul Olt.  
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020. 
-alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, 
prevăzut în bugetul propriu al Judeţului Olt pe anul 2014. 
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean 
Olt. 
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse 
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019; 
 - stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019 
-aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si 
Asistenta Spineni ; 



- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare pentru 
Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , 
Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ; 
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior 
 - aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei; 
-darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt. 
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina . 
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G -Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul 
Programului Operaţional Sectorial,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 – 
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1- 
Promovarea culturii antreprenoriale . 
 
   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 
 
PREŞEDINTE COMISIE, 
Dumitrascu Dumitru 


