
 
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 2014 
 
           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 26 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; 
- 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 si aprobarea Comisiei pentru intocmirea Ghidului. 
- 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 
- modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
SUD VEST OLTENIA. 
 
 
 



 
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al 
judeţuluiOlt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat 
pentru anul 2014. 
-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si 
combaterea exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt 
- inlocuire reprezentant al Consiliului Judetean Olt in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina 
- completarea art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.55/23.04.2009 cu privire la 
destinatie imobil. 
-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de locuinte pentru 
sportivi, dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului si in administrarea Consiliului 
Judetean 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 
- actualizarea Monografiei economicomilitara a Judetului Olt. 
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public 
judetean de persoane prin curse regulate in judetul Olt 
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier 
de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean în judeţul Olt pentru perioada 
01.05.2013- 30.06.2019. 
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru 
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016. 
- aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului '' Asistenţă tehnică 
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Olt în perioada 
2014 – 2020,, implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA. 
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020 
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004. 
- aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt. 
- modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea 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 . 
- aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul 
Judetean Olt. 
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii 
Gimnaziale Speciale Bals. 
 
 



 
 
 
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru un traseu cuprins în Programul de transport rutier 
de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 
2013- 30.06.2019. 
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte 
obiectivelor de investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,, 
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia 
Judeteana pentru Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea 
desfasurarii Turneului International de Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014 . 
- 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 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 


