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R O M A N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                             
                                                                                                 
 
                                                     R A P O R T 
             Comisia pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului  

01.01.2010 - 31.XII.2010 
 
 
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. 
 
Comisia pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului denumită pe 
scurt Comisia buget - finante, care s-a întrunit într-un număr de 28 şedinţe în 
care a analizat documente referitoare la 
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi 
regulamente de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean; 
        - la  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o  persoană  
vârstnică, îngrijită  în căminele pentru persoane  vârstnice    pentru anul 2010. 
  - stabilirea costului  anual pentru un copil sau tânăr care beneficiază de protecţie 
specială pe anul 2010. 
-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap 
îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru anul 
2010. 
- aprobarea  sprijinului  material sau financiar sub  forma  fondului  de  urgenţă  şi  
a sprijinului   financiar  constând  în  plata  
costurilor   de regie şi,/sau hrană, conform criteriilor de selecţie a beneficiarilor  şi  
a  metodologiei  de   acordare  aprobate  la  nivelul  Direcţiei  Generale  de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
- la stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
instituţiile publice de asistenţă socială pe anul  2010. 
- la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2009. 
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- reabilitarea infrastructurii portuare de utilitate publica pentru accesul turistilor  pe 
Dunare in zona  Cap  Amonte  Port Corabia  si cheltuielilor legate  de port ; 
- schimbare sediu pentru  „Şcoala Populară de Arte şi Meserii”. 
- trecerea unor spaţii din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public Statului şi în administrarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor –  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt. 
-darea în folosinţă gratuită către Episcopia  Slatinei şi Romanaţilor, a unui teren 
din domeniul privat al Judeţului Olt şi din  administrarea Direcţiei Generale de  
Asistenţă  Socială şi  Protecţia Copilului  Olt. 
- la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010. 
  -  la  repartizarea  pe  unităţi  administrativ –teritoriale a sumelor defalcate din 
TVA pentru drumurile judeţene şi comunale  şi pentru echilibrarea  bugetelor 
locale pe anul 2010.      
  -  la  repartizarea pe unităţi administrativ  teritoriale a cotelor privire la aprobarea 
acordului de parteneriat pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii pentru căminul de bătrâni, oraşul Balş, Judeţul Olt. 
- la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri 
comunale în comuna Strejeşti, judeţul Olt.  
- la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri 
comunale în comuna Bârza, judeţul Olt.  
- la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri 
comunale în comuna Vădăstriţa, judeţul Olt.  
-  la însuşirea propunerii de modificare a lungimii unui drum comunal existent în 
comuna Mărunţei, judeţul Olt. 
- la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E.) 
pentru anul 2010. 
- la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E.) 
pentru anul 2010.   
- la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România (U.N.C.J.R.) pentru anul 2010. 
- aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul Reabilitare Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
- la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia şi Biroului 
Regional de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru anul 2010. 
- la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” pe anul 2010. 
- la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „OLT - ECO” pentru anul 2010. 
- la organizarea şi funcţionarea Unităţii De Implementare A Proiectului „Sistem 
integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” – UIP1. 
-la dare în folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul public al judeţului Olt. 
-la dare în administrare a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt.  
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- la aprobarea vânzării unui teren din domeniul privat al judeţului Olt, fără licitaţie 
publică. 
- la aprobare închiriere prin licitaţie publică, a unor spaţii din domeniul public al 
judeţului Olt. 
-la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a 
situaţiei financiare pe anul 2009. 
- la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010. 
- la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri 
comunale în comuna Ianca, judeţul Olt. la însuşirea propunerii de modificare a 
lungimii unui drum comunal existent în comuna Ipoteşti, judeţul Olt. 
- la aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi 
Consiliile Locale ale comunelor – Traian, Grojdibodu, Drăghiceni, Giuvărăşti, 
Mărunţei şi Stoicăneşti şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT - ECO” 
în vederea promovării proiectelor de tip „Responsabilitate Socială Corporativă în 
Domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător Pentru Dezvoltarea Comunităţilor 
Locale”. 
- la aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi 
Consiliul Local al oraşului Drăgăneşti - Olt în vederea promovării proiectelor de 
tip „Responsabilitate Socială Corporativă în Domeniul Protecţiei Mediului 
Înconjurător Pentru Dezvoltarea Comunităţilor Locale”. 
-la aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Olt” – 2010. 
-la aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu (revizuit) – Judeţul Olt” – 
2010. 
- la aprobare închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu din domeniul public al 
judeţului Olt. 
-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 trecerii  unor imobile  din domeniul public  al Judetului  in domeniul 
privat al Judetului Olt  si transmiterea acestora  fara plata in proprietatea 
Asezamintului  Manastirea ,,Buna Vestire’’ 
-la diminuarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. 
pentru drumurile judeţene şi comunale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi a 
sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010. 
 - la  modificarea repartizării  pe  unităţi  administrativ – teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale.  
-la  trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al judeţului 
în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. 
- la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare Centrul de 
îngrijire şi asistenţă Şopârliţa” şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
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- la aprobarea    proiectului „Organizarea modulelor de pregătire achiziţii publice, 
limba engleză, managementul proiectelor pentru funcţionarii publici din cadrul 
Consiliului Judeţean Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
-la declararea utilităţii publice a lucrării de interes local ,,Aliniere şi lărgire a 
Bulevardului Muncii”, în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt. 
 - rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2010; 

- rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  la Spitalul de Urgenta Slatina 
01.08. 2010- 31.12.2010;  

- rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  la Spitalul  Scornicesti 01.08. 
2010- 31.12.2010; 

     - aprobare taxe, tarife şi chirii pe anul 2011 
Problemele discutate în plenul Consiliului Judeţean, altele 
decât cele discutate la nivelul Comisiei de Buget Finante sunt următoarele: 
- 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; 
- desemnare reprezentanţ al Consiliului Judeţean înConsiliul Etic   al Spitalului 
Scorniceşti;  
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. 
 

Presedinte Comisie 
Idoras Petre 

 
 
  
 


