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                                       R A P O R T 
 

                         cu  privire  la  activitatea desfasurata în perioada 
                         24 iunie 2004  – 30 iunie 2005    
      
 Constituirea actualului Consiliu Judetean s-a facut la data de  24 iunie 2004 
prin adoptarea Hotarârii nr. 72 din aceeasi data,  este  format din consilieri 
judeteni alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, pe liste de 
candidati depuse de partidele politice la alegerile din 6 iunie 2004 si are, potrivit 
legii, un mandat de 4 ani :  
2004 – 2008. 
 Organizarea Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Judetean Olt în 
principalele domenii de activitate s-a facut prin adoptarea Hotarârii nr. 75 din data 
de 24 iunie 2004. 
 La data de 19 iulie 2004 a avut loc prima întâlnire a Comisiei pentru 
administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii, când  si-a ales Presedintele si 
Secretarul  acestei  comisii. 
 Comisia Juridica a desfasurat o activitate sustinuta contribuind la 
îndeplinirea atributiilor ce revin Consiliului Judetean Olt. 
         In conformitate cu prevederile art. 50 (3)  din Legea nr. 393/2004 Comisia 
Juridica a Consiliului Judetean Olt s-a întrunit în 23 de sedinte ale comisiei si 12 
sedinte în plenul Consiliului Judetean, din care 7 sedinte ordinare si 5 sedinte 
extraordinare, unde au fost adoptate un numar de 125 de hotarâri dupa ce au fost 
analizate si dezbatute cu argumente „pro” si „contra”. 
 In Comisia Juridica au fost dezbatute 69 de  proiecte de hotarâri referitoare 
la:  
 - stabilirea plafoanelor valorice la produsele lactate si de panificatie acordate 
elevilor si prescolarilor în anul scolar 2004 – 2005; 
 - realizarea unui parteneriat public privat în domeniul administrarii deseurilor 
menajere; 
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 - numarul de personal, statul de functii pentru Directia Generala  de 
Asistenta Sociala si protectia Copilului Olt si centrelor de plasament din 
subordinea acesteia; 
 - validarea desemnarii nominale a membrilor A.T.O.P.; 
 - organigrama, numarul de personal, statul de functii si Regulamentele de 
Organizare si Functionare ale aparatului propriu al Consiliului Judetean si 
institutiilor din subordinea acestuia; 
 - organigrama, numarul de personal, statul de functii pentru Corpul 
Gardienilor Publici Olt; 
 - transformare posturi în cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean si 
al institutiilor din subordinea sa; 
 - dare în folosinta gratuita pe termen limitat a unor imobile domeniu public; 
 - concesionare spatii; 
 - transport rutier de persoane în servicii regulate în trafic judetean si 
interjudetean; 
 - preluare imobile domeniu public al judetului Olt; 
 - împuternicire Presedinte Consiliu Judetean Olt de a emite dispozitii privind 
modificari în cadrul bugetului; 
 - organizarea activitatii de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa 
conform H.G. 687/1997; 
 - aprobarea componentei si a Regulamentului de Organizare si Functionare 
a Comisiei de Expertiza Medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti; 
 - aprobare indemnizatie de sedinta pentru consilierii judeteni si pentru 
membrii A.T.O.P.; 
 - modificari în structura bugetara; 
 - aprobarea si modificarea Regulamentului propriu de Organizare si 
Functionare; 
 - încadrarea drumuri comunale;  
 Avizarea proiectelor de hotarâri susmentionate ca problematica,   s-a 
efectuat  în urma aprofundarii documentelor care au stat la baza redactarii 
acestora, cât si ca urmare a dezbaterilor în plenul comisiei. 
 Comisia Juridica a desfasurat în anul de mandat 2004 – 2005 o activitate 
în conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului 
Judetean si cu respectarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
      PRESEDINTE,  
             Jan  NASTASE. 
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