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      RAPORT 
                        cu  privire  la  activitatea  desfasurata  în perioada 
   24 iunie 2004 – 30 iunie 2005 de  Comisia  pentru 
   studii economico-sociale, buget-finante, integrare 
   europeana, administrarea domeniului public si  
           privat al judetului. 

  
 

 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 6 iulie 2004 a avut loc prima întâlnire a Comisiei 
pentru studii economico-sociale, buget-finante, integrare 
europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului 
când  si-a ales Presedintele si Secretarul comisiei. 
 In perioada analizata au avut loc un  numar de 30 de sedinte 
ale comisiei, întocmindu-se la fiecare din aceste sedinte un proces-
verbal de sedinta cu toate materialele discutate si avizate sau 
neavizate.  
 În cadrul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finante, integrare europeana, administrarea domeniului public si privat 
al judetului s-au avizat proiecte de hotarâri cu privire la: 
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- repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat si a sumelor alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2004 pentru comunele nou înfiintate, prin 
diminuarea de la comunele de unde provin; 

- rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 
2004; 

- modificarea repartizarii pe unitati administrative a sumelor alocate 
de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2004; 

- stabilirea tarifelor pentru serviciile de productie editoriala, 
tipografica si de difuzare a Monitorului Oficial si aprobarea 
modelului acestuia; 

- aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean pe anul 2005; 
- repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004 pentru 
comuna nou înfiintata, Ipotesti, prin diminuare de la comuna de 
unde provine, Milcov; 

- aprobare taxe indexate pe anul 2005; 
- concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete medicale; 
- trecerea unor constructii aflate în administrarea Directiei Generale 

pentru Protectia Plantelor din domeniul public al judetului, în 
vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestora; 

- repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor la 
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 
2004; 

- preluarea în domeniul public al judetului Olt si în administrarea 
Consiliului Judetean a salii de cinematograf “ALUTUS”; 

- darea în administrare Consiliului local Bals a unei parti dintr-un 
imobil aflat în domeniul public al judetului; 

- împuternicirea Presedintelui Consiliului Judetean Olt de a emite 
dispozitii pentru modificarea repartizarii pe unitati administrativ-
teritoriale a sumelor alocate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
de personal aferente unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat; 

- modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru finantarea centrelor judetene si locale de 
consultanta agricola; 
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- înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului; 
- înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei Judetene de 

Evidenta a Persoanelor Olt; 
- aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si 

Regulament de organizare si functionare pentru Ansamblul 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale “OLTUL”; 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul investitii 
“Reparatie capitala la cladire apartamente, fosta vila protocol, str. 
Mânastirii nr. 3 Slatina”; 

- aprobarea cofinantarii proiectului organizarea cursurilor intensive 
de instruire informatica a functionarilor publici în vederea obtinerii 
certificatului ECDL; 

- aprobarea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii judeteni; 
- stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii A.T.O.P.; 
- aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 

2005; 
- repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor la 

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  si a 
sumelor alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2005; 

- modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului Judetean Olt; 

- însusirea propunerii de încadrare a unor drumuri de exploatare în 
categoria drumurilor comunale; 

- stabilirea costului anual pentru un copil aflat în dificultate; 
- recificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean pe anul 2005; 
- acceptarea contractului de grant nr. RO 01080303340; 
- aprobarea contului de închidere a exercitiului bugetar al Consiliului 

Judetean; 
- aprobarea organigramei, numarului de pesonal, statului de functii si 

ROF la Biblioteca Judeteana “ ION MINULESCU”, Ansamblul 
Profesionist pentru Promovarea  Culturii Traditionale “OLTUL”; 

- utilizare fond de rulment; 
- aprobare taxe pentru anul 2006; 
- majorare tarife pentru activitatile de protectie a plantelor; 
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- închiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean si a 

microbuzului aflat în parcul propriu;  
- actualizare tarife pentru suprafetelor din zona drumurilor de interes 

judetean pe anul 2006; 
- majorare tarife lunare de baza la chiriile pentru spatiile locative cu 

alta destinatie decât cea de locuinte pentru anul 2006; 
        Avizarea Proiectelor de hotarâri susmentionate s-a efectuat în 
urma aprofundarii documentelor care au stat la baza redactarii 
acestora, cât si ca urmare a dezbaterilor în plenul comisiei. 
  
          
  
  
 
     SECRETARUL 
         COMISIEI BUGET – FINANTE 
            Marilena  NUTA 
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