
 
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 2011 
 
           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. 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 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, s-a întrunit, în perioada analizată, în 25 şedinte 
analizând diverse proiecte de hotărâri, unele au fost aprobate, altele nu, după ce 
au fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte. 
 
 - 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; 
-aprobarea Planului  de Analiza si Acoperire  a Riscurilor  actualizat pentru situatii 
de urgenta la nivelul judetului Olt-la dare în folosinţă gratuită a unor spaţii din 
domeniul public al judeţului Olt. 
 
- trecerea unui teren  din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt, aflat in 
administrarea DGASPC Olt  si darea acesteia in folosinta gratuita  catre Episcopia  
Slatina  si Romanatilor  
- asocierea judetului Olt cu unele localtatii din judet , cu persoane juridice si 
reprezentanti ai societati civile in cadrul Asociatiei ,, Grupul  local   Preteni 
Pescarilor Olteni ,, 



- aprobarea actului aditional nr.5,6( 1,2/2011)p la Contractul de asociere intre 
Consiliul Judetean si Clubul Sportiv ,, Aluminiu Alro Slatina – Sectia Fotbal; 
- la modificarea si completarea  Acordului de parteneriat pentru  implementarea 
proiectului,, Conservarea biodiversitatii in judetul Olt. 
- actualizarea si prelungirea  valabilitatii  Programului  de transport public judetean  
de persoane pe perioada 2008-2011 
- distribuirea de alimente  din depozite  in cadrul programului anual  de furnizare 
ajutoare alimnentare  in beneficiul persoanelor cele mai defavorizate  PEAD-2011 
- documentatia tehnica aferenta  lucrarilor de reabilitare si modernizare   pentru 
proiectul,,Reabilitarea  si modernizare   drum judetean DJ  677,limita de judet  
Vilcea –Piatra Olt  finantat in cadrul POR  2007-2013  
- preluarea in cadrul structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scornicesti a  Dispensarului  TBC Draganesti Olt din cadrul Centrului de Sanatate 
Draganesti. 
- modificarea actului constitutiv si statutul de Dezvoltare Intercomunitara  Sud Vest 
Oltenia 
-cofinantarea proiectelor care beneficiaza de  fonduri externe  nerambursabile de  
la Uniunea Europeana cu o maturitate de 10 ani 
-la trecerea unei suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat al 
judetului 
-la trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului in 
vederea restituiri. 
- aprobarea Actului  Aditional  nr.2  la Acordul de Parteneriat  pentru 
implementarea  proiectului ,,Conservarea  biodiversitati in judetul Olt. 
 - aprobarea Calendarlui  Manifestarilor culturale in anul 2011: 
- 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 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 


