
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       R A P O R T 
 

                         cu  privire  la  activitatea desfasurata în perioada 
         24 iunie 2004  – 30 iunie 2005 de Comisia pentru 
                       munca, protectie sociala, activitati sportive si de  
         agrement      
   
 Constituirea actualului Consiliu Judetean s-a facut la data de  24 
iunie 2004 prin adoptarea Hotarârii nr. 72 din aceeasi data,  este  
format din consilieri judeteni alesi prin vot universal, egal, direct, secret 
si liber exprimat, pe liste de candidati depuse de partidele politice la 
alegerile din 6 iunie 2004 si are, potrivit legii, un mandat de 4 ani :  
2004 – 2008. 
 Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean 
Olt în principalele domenii de activitate s-a facut prin adoptarea 
Hotarârii nr. 75 din data de 24 iunie 2004. 
 La data de 19 iulie 2004 a avut loc prima întâlnire a Comisiei 
pentru munca, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, 
când  si-a ales Presedintele si Secretarul comisiei. 
 În perioada 19.07.2004 – 30.05.2005, Comisia de munca a avut 26 
de întâlniri în plen si, ori de câte ori a fost nevoie, partial. 
 Membrii comisiei au fost prezenti în unanimitate la sedintele în 
plen, iar proiectele de hotarâri, dupa ce au fost analizate si dezbatute, 
au fost avizate favorabil, cu specificatiile ce se impuneau. 
 Proiectele ce au solicitat dezbateri, au fost referitoare la: 

1). Organigrama si numarul de personal pentru Directia 
Generala si Protectia Drepturilor Copilului, care a fost aprobat dupa 



ce s-a mentionat ca are loc o redistribuire a posturilor si nu înfiintare de 
posturi. 

Domnul consilier judetean  Postelnicu Dorin  a avut ca sarcina 
sa viziteze si sa analizeze situatia existenta la Centrul de Plasament 
“TEMERARII”  Bals si Scoala Speciala nr. 1 Bals. 

Domnul consilier judetean  Alexe  Eugeniu a analizat 
modalitatea de distribuire a biletelor de tratament pentru pensionari, 
precum si buna desfasurare a economatelor în judet. 

2). Un alt Proiect de hotarâre care a suscitat dezbateri a fost: 
Organigrama, numarul de pesonal, statul de funcii, Planul de 
Scolarizare pe anul 2004 – 2005 si Regulamentul de organizare si 
functionare pentru Scoala Populara de Arte si Meserii, solicitându-
se argumentele de înfiintare a postului de referent I A. 

3). S-a avizat favorabil, dupa dezbatere, si Proiectul de hotarâre 
privind transportul rutier de persoane în trafic pe perioada 2005 – 
2007. 

4). A suscitat dezbateri si Proiectul de hotarâre cu privire la 
organizarea si functionarea Ansamblului Profesionist pentru 
promovarea Culturii Traditionale “OLTUL” – cu privire la 
Ansamblul “CALUSUL” Scornicesti. 

5). Totodata a fost dezbatut si Proiectul de hotarâre privind 
organigrama, numarul de personal si statul de functii pentru 
Corpul Gardienilor Publici. 

Comisia a analizat si sustinut adresa înaintata de Corpul 
Gardienilor Publici privind înfiintarea Serviciului public de paza. 

6).  Comisia a propus spre dezbatere urmatoarele probleme: 
- urmarirea  modului  de  distribuire  a  ajutoarelor  sociale de  

catre Consiliile Locale conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat. 

- extinderea  cabinetelor  de  specialitate,  inclusiv  punct  
farmaceutic la cabinetul medical al pensionarilor din Slatina, cât si 
înfiintare de cabinete medicale ale pensionarilor în municipiul Caracal si 
orasele Bals, Corabia si Scornicesti. 
 
 
                                                         CONSILIER JUDETEAN 
                                                  Presedintele Comisie de munca, 
                                                               Goergeta COCA. 
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