
 
R O M A N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 
Comisia pentru agricultur ă, silvicultur ă, industrie, servicii publice şi comer ţ 
 
                                             R A P O R T 
                cu privire la activitatea desfăşurată în anul 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. 
 
Una din aceste 6 comisii este  Comisia pentru agricultur ă, silvicultur ă, 
industrie, servicii publice şi comer ţ, denumită pe scurt Comisia pentru 
Agricultur ă care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la 
îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt. 
În acest sens, Comisia pentru Agricultur ă a analizat 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. 
Materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat: 
 
 
- 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; 
-aprobare trecerea  unor spatii duin domeniul public al judetului Olt  si din 
administrarea C.J.Olt  in domeniul public al statului si administrarea M.A.I –
Inspectoratul de Politie judetul  Olt; 
 - aprobare  darea in folosinta  gratuita  catre Episcopia Slatina  si Romanatilor   a 
unui teren  din domeniul  privat  al judetului Olt si administrarea DGASPC Olt; 
- aprobare structura serviciilor specifice  prin care se constitue venituri ale Camerei 
Agricole Judetene Olt,cuantumul tarifelor aferente  si modalitati  de incasarea  
fondurilor ; 



 - aprobare darea in folosinta gratuita  a unor spatii din domeniul public  al judetului  
pentru Casa Judeteana de  pensii Olt 
 - aprobare organizarea si functionarea U.I.P. ,, Sistem Integrat de Management al 
deseurilor  in Jud.Olt ,, 
- aprobare vinzare teren  din domeniul privat al judetului Olt  fara licitatie publica  
 - aprobare Acord de Parteneriat intre Consiliul Judetean Olt  si Consiliile Locale 
ale comunelor Traianu,Grojdibodu,Draghiceni,Giuvarasti, Măruntai,Stoicănesti si 
Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitara Olt-Eco. 
 -aprobare  transferul managementului  asistentei medicale a unor unitatii sanitare 
publice  de la Directia de Sanatate Publica catre Consiliul Judetean Olt; 
- aprobarea actului aditional nr.4( 2/2010)pe anul 2010 la Contractul de asociere 
intre Consiliul  Judetean  si Clubul Sportiv ,, Aluminiu Alro Slatina – Sectia Fotbal; 
- aprobare modificarea si completarea  transmiterii  unei suprafete de 30 ha  teren 
din domeniul public  al comunei Balteni  şi din administrarea  Consiliului Local al 
com Balteni ,jud.Olt in administrarea  Consiliului Judetean Olt; 
- aprobarea acordului  de parteneriat dintre C.J.Olt pentru implementarea in judetul 
Olt  a proiectului national ,, Let s DoH, Romania; 
-aprobarea trecerii  unor imobile  din domeniul public  al Jdetului  in domeniul privat 
al Judetului Olt  si transmiterea acestora  fara plata in proprietatea Asezamintului  
Manastirea ,,Buna Vestire’’; 
- aprobarea parteneriatului pentru proiectul „Bursă de 
cereale Corabia”  cheltuielile aferente proiectului; 
- aprbare  preluarea unor suprafete de teren aflate in  domeniul public al 
municipiilor  Slatina  si Caracal  si  al  oraselor  Bals ,Scornicesti ,Corabia 
,Draganesti-Olt  si in administrarea  Consiliilor locale  ale municipiilor    Slatina  si 
Caracal  si  al  oraselor  Bals ,Scornicesti ,Corabia ,Draganesti-Olt    in 
administrarea Consiliului Judetean Olt 
- aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului 
,,Conservarea biodiversităţii in judeţul  Olt  ,,      
 
În această perioadă   Comisia pentru agricultur ă, silvicultur ă, industrie, 
servicii publice şi comer ţ 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 
 
PREŞEDINTE COMISIE, 
Toncu Dumitru 
 


