
-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 
                                                    06.VII.2012 - 31.XII.2012 
 
         Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean   
pentru coocoordonarea 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.  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. 
         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 13 şedinţe în  
care a analizat documente referitoare la: 
- 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. 
- rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt  pe anul 2012. 
-  repartizarea pe unitati administrativ  teritoriale  a limitelor  pentru sumele  
defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale si pentru sumele 
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pentru sustinerea programelor  de dezvoltare locala  si pentru sustinerea  
proiectelor de infrastructura  care necesita cofinantare locala , pe anul 2013 si a 
estimarilor pentru  anii 2014-2016 
-  modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.141 /27.11.2008 privind 
aprobarea documentatiei   de  avizare  a lucrarilor de interventie  pentru proiectul   
,, Reabilitarea  sectiilor  expozitionale la Muzeul Judetean Olt  si amenajeri 
peisagistice ,lucrari decorative  pentru evidentierea cladirii si a exponentelor’’ si a 
cheltuielilor aferente , modificata prin Hotararea Consiliului  Judetean Olt  nr. 
127/24.11.201 
-  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai subproiectului Centru de ingrijire de 
zi pentru copii aflati in situatii de risc in comuna Barasti ,judetul Olt 
- modificarea Anexei  la Hotararea Consiliului Judetean  Olt nr. 145/22.12.2011 cu 
privire la aprobarea taxei  pentru eliberarea  autorizatiei de amplasare  si/sau  de 
acces in zona drumurilor  judetene , a tarifelor  pentru acordul  prealabil de 



amplasare  si acces  la drum judetean , precum si a tarifelor  de utilizare  a 
suprafetelor  din zona drumurilor  judetene, pentru anul 2012 
- 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. 
- repartizarea pe unitati administrativ  teritoriale  a limitelor  pentru sumele  
defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale si pentru sumele 
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pentru sustinerea programelor  de dezvoltare locala  si pentru sustinerea  
proiectelor de infrastructura  care necesita cofinantare locala , pe anul 2013 si a 
estimarilor pentru  anii 2014-2016 
- rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt  pe anul 2012. 
-  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 
   - aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a 
situaţiilor financiare la 30.06 . 2012.  
 - modificarea  repartizarii  pe unitati administrativ- teritoriale a unor sume defalcate  
din TVA  ,pentru echilibrarea  bugetelor locale  pe anul 2012 , pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare locală, si pentru susţinerea  proiectelor de infrastructură 
care necesită  cofinanţare locală. 
-   stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap 
îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap pentru 
luna iunie 2012. 
- 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 Conventiei de Colaborare  intre   Direcţia Generala de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt, Consiliul Judeţean Olt  si Fundatia Hope  and 
Homes  for Children Romania      
la 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. 
- la trecerea  unui  imobil din domeniul public in domeniul privat  al judetului Olt , 
aflat in administrarea  Spitalului de Pshiatrie Schitu Greci, in vederea scoaterii  din 
functiune  si a demolarii acestuia 
- infiintare post  aferent personalului contractual ,pe perioada derularii 
proiectului,,Sistem  integrat de management al deseurilor  in judetul Olt’’ proiect 
finantat   din fonduri  externe nerambursabile. 

 



-  suplimentarea numarului de personal al Spitalului Judetean de Urgenta  Slatina 
cu un  post de liftier. 
- 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 conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt la data  de 
30.09 . 2012.  
-  constituire echipa intersectoriala locala(E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea  
exploatarii copiilor  prin munca, la nivelul judetului Olt 
- 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; 
- transformare posturi  in statul de functii  al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina; 
- incetare  suspendare contract individual de munca  din initiativa salariatului  
pentru cresterea copilului  in varsta de pana la 2 ani , acordare concediu fara plata  
si suspendare contract individual de munca  din initiativa salariatului , pe perioada 
concediului fara plata; 
- dare in administrare Spitalului Judetean de Urgenta Slatina , a unor imobile aflate 
in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt. 
 - schimbare sediu  pentru Camera Agricola Judeteana Olt 
- aprobarea strategiei judetene de dezvoltare a serviciilor sociale in domeniul 
asistentei sociale  si protectiei copilului  pe termen mediu si lung  si a Planului de 
implementare a Strategiei 
-stabilire indemnizatie de sedinta pentru presedintele si membri Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti 
la aprobare achizitionare de servicii juridice de catre  Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina; 
-  aprobarea  documentatiei tehnico-economice cu  principalii indicatori tehnico-
economici pentru obiectivele de investitii,,lucrari de reabilitare  si modernizare 
drumuri judetene,, 
- modificarea si completarea anexei  la Hotararea  Consiliului Judetean Olt  
nr.33/29.03.2012 privind aprobarea contractarii  unei finantari rambursabile interne , in 
valoare de 10.000.000 lei             
- 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. 

 
 
 



-  trecerea unui imobil  din domeniul public  in domeniul  privat  al judetului Olt, aflat 
in administrarea  Directiei Generale  de Asistenta Sociala  si Protectia Copilului Olt 
, in vederea scoaterii din functiune si  demolarii acestuia . 
- aprobarea unei sume din bugetul propriu  al Consiliului Judeţean Olt , perntru 
acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.       
 - aprobarea  taxei pentru eliberarea autorizatiei de amplasare si / sau de acces  in 
zona drumurilor judetene , a tarifelor  pentru acordul  prealabil de amplasare si 
acces la drum judetean , precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona  
drumurilor  judetene, pentru anul 2013.                   
- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile  din 
fond locativ  cu alta destinaţie decit cea de locuinţe, aflate in domeniul public sau 
privat  al judeţului , pentru anul 2013. 
  - stabilirea tarifului de inchiriere  a salii de conferinţe  a Consiliului Judeţean Olt , 
pe anul 2013. 
- aprobarea unor taxe  si tarife la unele institutii de cultura  de interes 
judetean,pentru anul 2013. 
-   aprobare taxe pentru anul 2013. 
- repartizarea  pe unitati administrativ- teritoriale a influentelor  la  sumele  defalcate  
din TVA si la cotele defalcate  din impozitul pe venit ,pentru echilibrarea  bugetelor 
locale  pe anul 2012 , pentru achitarea arieratelor  ,pentru sustinerea programelor  
de dezvoltare locala  si pentru susţinerea  proiectelor de infrastructură care 
necesită  cofinanţare locală.                                                   
-  aprobarea ,, Calendarului   manifestărilor         culturale,, in anul 2013. 
- aprobare  inchiriere imobil de catre Muzeul Judetean Olt 
-darea  in folosinta gratuita  a unui imobil  din domeniul public  al judetului Olt. 
    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. 
      În această perioadă  Comisia pentru studii economico – sociale, buget – 
finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului 
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. 
 
 
Presedinte Comisie  buget - finante 
Idoras Petre 
 
 


