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                 Comisia pentru cultur ă, înv tământ, activitate ştiin tific ă, 
                         sănătate, familie, protec tie copii şi culte 
 
 
                                      R A P O R T 
               cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2011 
 
          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. 70 din 10 iulie 2008 . 
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 cultur ă,învătământ, activitate 
ştiin tific ă, sănătate, familie, protec tie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia 
pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la 
îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 
      În acest sens, s-a întrunit, în perioada analizată, în 25 şedinte 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  
  O parte  din  materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat: 
 
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de functii şi regulamente de 
organizare şi functionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean, dar şi 
pentru institutiile desub autoritatea Consiliului Judetean; 
-la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt, aflat în 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, şi 
darea acestuia în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor. 
- aprobarea subproiectului de infiintare a unor centre de ingrijire in comunle Cungrea , 
Barasti,Sarbii Magura. 
- preluarea in cadrul structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scornicesti a  Dispensarului  TBC Draganesti Olt din cadrul Centrului de Sanatate 
Draganesti. 



- la modificarea si completarea  Acordului de parteneriat pentru  implementarea 
proiectului,, Conservarea biodiversitatii in judetul Olt. 
-trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului , aflat in 
administrarea Spitalului de Psihiatrie Schiti Greci in vederea scoaterii din functiune si a 
demolarii. 
-stabilirea costului mediu lunar  de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si 
protejata in centrele rezidentiale publice  din cadrul  Directiei Generale de Asistenta 
Sociala  si Protectie a Copilului Olt pentru persoane cu handicap. 
- aprobarea Actului Aditional  la Acordul  de Parteneriat  pentru  proiectul ,,, Centru de 
Terapie Ocupationala  Draganesti –Olt ” 
--la trecerea unei suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat al judetului 
in vederea restituirii. 
-cofinantarea proiectelor care beneficiaza de  fonduri externe  nerambursabile de  la 
Uniunea Europeana cu o maturitate de 10 ani. 
- constituire structura cu atributii specifice  in domeniul managementului asistentei 
medicale 
- aprobare confere ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt ’’ Traian Zorzoliu 
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de 
activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 
- aprobarea ,,Calendarului manifestarilor culturale”  in anul 2012; 
- 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; 
 
          În perioada analizată Comisia pentru cultur ă, învătământ,activitate ştiin tific ă, 
sănătate, familie, protec tie copii şi culte a desfăşurat o activitate în conformitate 
cu Regulamentul de Organizare şi Functionare a Consiliului Judetean şi cu 
respectarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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