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RAPORT 
cu privire la activitatea desfasurata de   

Comisia  pentru agricultura  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 16 iulie 2004 a avut loc prima întâlnire a 
Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie, servicii 
publice si comert  când  si-a ales Presedintele si Secretarul 
comisiei. 
 Comisia pentru agricultura si silvicultura 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 pentru agricultura si silvicultura 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 pentru agricultura au fost dezbatute 10  proiecte 
de hotarâri referitoare la: 

- actualizarea componentei Comisiei Judetene Anti-
Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale; 

- modificarea si completarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Olt; 

- suplimentarea  Programului de transport  rutier de 
persoane prin servicii regulate în trafic judetean si  
interjudetean limitrof; 
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- probleme legate de proprietatea asupra 
pamântului si asociatiile agricole; 

- situatia recoltarii culturii de floarea soarelui; 
- situatia grâului depozitat în depozitele COMCEREAL;  

 
 

- combaterea omizii paroase a dudului în judetul Olt de 
catre Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Olt; 

- stadiul araturilor de primavara si toamna; 
- organizarea activitatii de exploatare a sistemelor de 

alimentare cu apa din judetul Olt finantate din credit 
extern conform Hotarârii de Guvern nr. 687/1997, în 
perioada de garantie, prin servicii publice locale; 

- repartizare buget; 
- situatia însamântarilor din primavara si toamna; 
- aprovizionarea cu carne si alte produse de origine 

animala în perioada sarbatorilor de  Pasti; 
- aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare 

a Corpului gardienilor Publici Olt; 
- majorare tarife pentru activitatea de protectia plantelor. 

  
        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 la 
care am participat, exprimându-mi votul pentru avizarea 
acestora si supunerea la vot în plenul sedintei Consiliului 
Judetean, în forma prezentata. 
  

 

       SECRETARUL COMISIEI,  
          Constantin STEFAN. 
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