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                 Comisia pentru cultură, învtământ, activitate ştiintifică, 
                         sănătate, familie, protectie copii şi culte 
 
 
                                                               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 jude_ean, 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  domeniide 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 şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate ştiintifică, 
sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care s-a 
întrunit, în perioada analizată, în 26 şedinte. 
Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – 
verbale, luându-se hotărârile de rigoare, după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 
Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea 
atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt. Documentaţiile  analizate de către comisie au fost 
aprobate şi se regăsesc în Rapoartele întocmite de comisie, la fiecare şedinţă. 
  O parte  din  materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat: 
- 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; 
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului 
Judeţean Olt pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase din judetul Olt 
- aprobare documentatie tehnico-economica  pentru investitia ,,Extindere corp administrativ la Muzeul 
Judetean Olt ,, 
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Traditionale ,,Doina Oltului’’ si desemnare membru in Consiliul de administratie al institutiei. 
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Olt 
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii evenimentului 
,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A” 
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul de Teatru 
Caracal 2014,Editia a IV-A” 
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul 
2014. 
- transformare post in statul de functii al Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina 
-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. 



- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt. 
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru 
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016 
- modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu privire la 
constituire comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare 
organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad profesional 
debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru 
 - modificarea art. 7 alin(3) din Regulamentul privind acordarea Titlului de Cetaten de Onoare al 
Judetului Olt aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si 
completat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 52 din 25.03. 2010. 
- conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,, 
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020. 
- modificarea punctului I al articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la 
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in 
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul 
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare . 
- aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare pentru anul scolar 
2014-2015 si Regulament de organizare si functionare pentru Scoala Populara de Arte si Meserii. 
- trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil aflat in administrarea 
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina ,in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia. 
- numire in functia de manager (director) al Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu ” 
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt ca membri in Consiliul de Administratie al 
Scolii Profesionale Speciale  Bals. 
 - 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; 
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina . 
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015. 
 
        În perioada analizată Comisia pentru cultură, învătământ,activitate ştiintifică, 
sănătate, familie, protectie copii şi culte a desfăşurat o activitate în conformitatecu 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, 
Dorin Teodor Postelnicu 


