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                        R O M A N I A           
               CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                          
Comisia pentru cultur ă, învăţământ, activitatea ştiin ţific ă,  
          sănătate, familie, protec ţie copii şi culte 
 
 
 
                                                R A P O R T 
                  cu  privire  la  activitatea desfăşurată în anul 2009 
 

   

  Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean 
pentru coordonarea activităţii  consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 
vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean  este 
compus din consilieri judeţeni, grupaţi în 6 comisii  de specialitate în principalele 
domenii de activitate potrivit Hotărârii nr. 70 din 10  iulie 2008 .          
          In conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 
privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în principalele domenii 
de activitate ale Consiliilor Judeţene au obligaţia să prezinte un raport anual de 
activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului. 
                  Una din aceste 6 comisii este şi Comisia pentru cultur ă, 
învăţământ, activitatea ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte, 
denumit pe scurt  Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate 
continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 
Consiliului Judeţean Olt. 
                   În acest sens, s-a întrunit,  în perioada analizată, în 24 şedin ţe 
analizând diverse proiecte de hot ărâri, unele au fost aprobate, altele nu, după 
ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte. 

 Materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:  
                 - stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap 
pentru anul 2009; 
                   - stabilirea  costului anual pentru un copil sau tânăr care beneficiază 
de protecţie specială pe anul 2009; 
                   - stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2009;  
                   -  înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului; 
                 - înfiinţarea  Complexului de servicii „Sf. �tefan”  şi: aprobare 
organigramă, număr de personal şi   stat de funcţii;  aprobare număr total de 
funcţii publice şi ponderea  funcţiilor publice pe categorii; aprobare Regulament 
de Organizare şi Funcţionare  pentru DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ �I PROTECŢIA COPILULUI OLT; 
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                   - aprobarea REGULAMENTULUI INTERN DE ORGANIZARE �I 
FUNCŢIONARE  a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
                  -  constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale  de 
Ordine Publică şi desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a unor consilieri judeţeni; 
                  - modificarea art. 43 din REGULAMENTUL INTERN DE 
ORGANIZARE �I FUNCŢIONARE a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 
                  - aprobarea Planului operaţional pentru implementarea strategiei 
judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului pentru 
perioada 2007 – 2011(revizuit); 
                 - aprobare organigramă, număr de personal,   stat de funcţii  şi 
Regulament de Organizare şi Funcţionare  pentru SERVICIUL  JUDEŢEAN DE 
PAZĂ OLT; 
                 - trecerea  unor  imobile  din  domeniul  public al judeţului  Olt şi din 
administrarea  Direcţiei  Generale  de Asistenţă Socială  şi  Protecţia Copilului 
Olt, în  domeniul public al oraşului  Balş  şi în administrarea şi  în administrarea   
Consiliului Local al oraşului Balş ; 
                 - acordarea unui ajutor bănesc persoanelor cu vârsta de peste 100 ani 
din judeţul Olt; 
                 - Completarea Calendarului  manifestărilor culturale în anul 2009;  
                 - aprobare destinaţie imobil; 
                 - schimbare sediu pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea  şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt ; 
                 - stabilire cuantum indemnizaţie de şedinţă pentru preşedintele, 
vicepreşedintele, membrii şi secretarul Comisiei pentru protecţia copilului; 
                 - aprobare organigramă, număr de personal stat de funcţii şi 
Regulament de organizare şi funcţionare pentru    BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ  
,,ION MINULESCU”;   
                  - aprobare organigramă, număr de personal,  stat de funcţii  şi 
Regulament de organizare şi  funcţionare pentru  CENTRUL JUDEŢEAN  
PENTRU CONSERVAREA  �I  PROMOVAREA  CULTURII  TRADIŢIONALE �I 
CULTURAL OLT; 
                   - aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi 
Regulament organizare şi funcţionare pentru DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ  SOCIALĂ �I PROTECŢIA COPILULUI OLT; 
                   - aprobare  organigramă, număr de personal, stat de funcţii,  
Regulament de organizare şi funcţionare şi componenţă Consiliu de 
Administraţie pentru   MUZEUL  JUDEŢEAN OLT;                      
                   -  aprobare organigramă, număr de personal,    stat de funcţii şi 
Regulament de organizare şi funcţionare  pentru ANSAMBLUL PROFESIONIST 
PENTRU PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE  ,, DOINA OLTULUI”;  
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                  -  aprobare organigramă,  număr de  personal, stat de funcţii, Plan de 
şcolarizare pentru anul şcolar 2009-2010 şi Regulament de organizare  şi 
funcţionare  pentru �COALA POPULARĂ DE ARTE �I MESERII; 
                   -  completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 46 
/23.04.2009 cu privire la acordarea unui ajutor bănesc  persoanelor cu vârsta de 
peste 100 ani din judeţul Olt; 
                   -  înfiinţarea  Caselor de tip familial „Sf. Elena” Corabia şi implicit 
aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament 
organizare şi funcţionare  pentru Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Olt; 
                   -  aprobarea acordului de parteneriat  pentru  proiectul   „Centru 
terapie ocupatională Drăgăneşti-Olt”;  
                    -  modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 121/28.10.2008 
cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate  pentru  proiectul   „Modernizare 
Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni” şi a cheltuielilor aferente 
proiectului; 
                     -  completarea componenţei Consiliilor de Administraţie  ale unor 
Instituţii şi Servicii Publice de sub autoritatea  Consiliului Judeţean Olt; 
                     -  completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
57/22.05.2008 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii  pentru  proiectul   „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  
ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina” şi a cheltuielilor 
aferente proiectului; 
                     -  aprobarea STATUTULUI Judeţului Olt; 
                     - aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- 
economici pentru obiectivele de investiţii: - „ Montare sistem solar încălzire apa 
calda menajera la  Spitalul Judeţean de Urgenta Slatina” şi  „Montare sistem 
solar încălzire apa calda menajera la Complex servicii persoane adulte Slatina”; 
                     -  transformare posturi în cadrul statului de funcţii al Ansamblului 
profesionist  pentru promovarea culturii   tradiţionale “DOINA OLTULUI”; 
                     -  reorganizarea  Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice 
Slatina şi implicit aprobare organigramă, număr de personal şi stat de  funcţii şi 
aprobare Regulament de organizare şi funcţionare a  Complexului de Servicii 
pentru Persoane Vârstnice Slatina  din cadrul Direcţiei  generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului  Olt; 
                      - acordare premii pentru elevii din judeţul Olt participanţi la 
Olimpiadele şi concursurile Internţionale în anul 2009; 
                      - modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 124/28.10.2008  
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru întreaga investiţie, a 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente 
pentru proiectul   „Reabilitarea şi dotarea �colii Speciale Ajutătoare Balş” şi a 
cheltuielilor legate de proiect; 
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                      -   transformare posturi în statul  de funcţii al  Centrului judeţean  
pentru conservarea şi  promovarea  culturii  tradiţionale şi  cultural Olt; 
                     -  stabilire redevenţă pentru concesionarea unor spaţii cu destinaţia 
de cabinete medicale; 
                     -  aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2010”; 

           
  În perioada analizată Comisia pentru cultur ă, învăţământ, 
activitatea ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte  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. 
 
 
    PRE�EDINTE COMISIE, 
                                        Nicolae DR ĂGHICI 
 
 
 
TE/2 ex.  

 


