
ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 
 
                 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie,  
                                    servicii publice şi comert 
 
                                          R A P O R T 
                      cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2012 
 
              Autoritatea administratiei publice locale, constituită la nivel 
judetean pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean, 
Consiliul Judetean este compus din consilieri judeteni, grupati în 6 comisii 
de specialitate în principalele domenii de activitate potrivit   Hotărârii  nr.  
69   din 28 iunie  2012.          
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 agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comert, denumită pe scurt 
Comisia pentru  Agricultură care a desfăşurat o activitate continuă, 
menită să contribuie la  îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului 
Judetean Olt. 
                În acest sens, Comisia pentru Agricultură 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.  
-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 structurii  serviciilor specifice prin care se constitue  veniturile 
proprii  ale Camerei  Agricole  Judetene  Olt, cuantumul tarifelor  si 
modalitatile de incasare  si utilizare a fondurilor 



-   modificare raport de serviciu  prin exercitare cu caracter temporar  a 
functiei publice de conducere  vacante  de Director General  al Directiei  
Generale de  Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Olt. 
- prelungirea  exercitarii  cu caracter temporar  a functiei de conducere  
de Director General  al Serviciului  Judetean de Paza Olt. 
- stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul  2012  .    
- modificarea art.1 si a anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
11/26.01.2012, privind  aprobarea contractarii unei finantari  rambursabile 
interne, in valoare de 20.000 mii  lei pentru prefinantarea  si cofinantarea 
proiectelor  care beneficiaza  de fonduri externe  nerambursabile  de la 
Uniunea Europeana. 
- aprobarea  Monografiei  economico – militare a judetului Olt                                 
- aprobare organigrama,numar de personal si stat de functii   la Spitalul 
Judetean de Urgenta Slatina .        
- incetare detasare si incetare suspendare  din initiativa angajatorului  a 
contractului individual de munca 
- aprobarea proiectului ,,Port Turistic si de Agrement  in zona Cap 
Amonte  – Port Corabia ’’ si a cheltuielilor aferente proiectului. 
- aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul ,,Port Turistic si de 
Agrement  in zona Cap Amonte  – Port Corabia ’’ si a cheltuielilor aferente 
proiectului. 
- atribuirea unei licente de traseu  pentru efectuarea transportului public 
de persoane  prin curse regulate speciale. 
- modificarea  Hotărâri Consiliului Judeţean Olt nr. 132/24.11.2011, 
referitoare la desemnarea  reprezentantului  Consiliului Judeţean Olt in 
Comisia Paritara  pentru formularea   propunerilor pentru atribuirea 
traseelor  si a licentelor de traseu. 
-modificarea articolului 3  al Hotărâri Consiliului Judeţean Olt nr. 
35/24.02.2011 cu privire la aprobare organigrama ,numar de personal, 
stat de functii,Regulament de organizare si functionare  si Consiliul de 
administratie  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt 
- la  modificarea alineatului(1) al articolului 1 din  Hotararea Consiliului 
Judeţean Olt  nr. 113/2010 cu privire la constituire  structura cu atributii 
specifice  in domeniul managementului  asistentei medicale  modificata 
prin Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr. 137/2011. 



- infiintare post  aferent personalului contractual ,pe perioada derularii 
proiectului,,Sistem  integrat de management al deseurilor  in judetul Olt’’ 
proiect finantat   din fonduri  externe nerambursabile. 
- prelungire exercitare cu caracter temporar   a functiei de Director  al  
Scolii Populare de Arte  si Meserii 
-   aprobare  Caiete de Obiective  pentru concursurile  de proiecte de 
management  organizate  pentru Scoala  Populara de Arte si Meserii si 
Ansamblul Profesionist  pentru Promovarea Culturii Traditionale ,,Doina 
Oltului” 
- desemnare membri in Adunarea Generala  a ,,Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara  de utilitati publice pentru serviciul  de alimentare cu apa 
si de canalizare ,,Oltul” 
- desemnare membri in Adunarea Generala  a ,,Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,Olt Eco” 
- modificarea  literei a),a alin.(2) al art.1 din  Hotararea Consiliului 
Judetean Olt nr. 114/27.09.2012 privind  distribuirea  din depozite a 
produselor alimentare in cadrul Planului anual European  de  furnizare  
Ajutoare alimentare  in beneficiul persoanelor  cele mai Defavorizate – 
PEAD 2012; 
- aprobarea Planului  de ocupare a functiilor publice din cadrul Camerei 
Agicole Judetene  Olt  pentru anul 2013 
- aprobarea Planului  de ocupare a functiilor publice din cadrul  Directiei 
Judetene de Evidenta a Persoanelor  Olt,  pentru anul 2013; 
-schimbare sediu  pentru Camera Agricola Judeteana Olt 
- modificarea  arondarii actuale a localitatii Stoenesti   pe linia  activitatii 
de evidenta a persoanelor.    
-  modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 120/20.10.2008 cu 
privire la  aprobarea Studiului de fezabilitate  pentru proiectul 
,,Modernizarea  Centrului  de ingrijire si asistenta  Slatina  si a cheltuielilor  
aferente proiectului. 
-   aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru subproiectul  
CENTRU DE INGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATII DE 
RISC  din comuna Cungrea ,judetul Olt.          
- aprobarea  Programului de transport  rutier  de persoane prin servicii 
regulate  in trafic judetean pentru judetul Olt,in perioada  01.05.2013 -
30.06.2019 



- atribuirea  unei licente de traseu  pentru efectuarea  transportului public 
de persoane  prin  curse regulate speciale . 
 - aprobarea ,, Calendarului   manifestărilor  culturale,, in anul 2013. 
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele 
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 
 
În această perioadă Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice şi comert a desfăşurat o activitate în conformitate cu 
Regulamentul de Organizare şi Functionare a Consiliului Judetean şi cu 
respectarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
PREŞEDINTE COMISIE, 


