
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 2013 
 
              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; 
-atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale.  
-numire in functie de conducere de Director General al Serviciul Judetean 
de Paza Olt 



-aprobare organigrama,numar de personal  
si state de functii , pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina,rezultate 
in urma desfintarii Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti , prin 
reorganizarea acestuia ca structura fara personalitate juridica in cadrul 
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 
- constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica  
 - desemnarea si validarea desemnarii nominale ca membru al Autoritatii  
Teritoriale de Ordine Publica 
-atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale. 
- aprobare organigramă,numar de personal,stat de functii si Regulament 
de  
organizare si functionare pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta Soparlita 
din  
cadrul Directiei Generale de Asistenta Socială si Protectia Copilului Olt .  
- aprobare organigramă,numar de personal pentru Directiea Generala de  
Asistenta Socială si Protectia Copilului Olt .  
-aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile 
proprii ale Camerei Agricole Olt, cuantumul tarifelor şi modalităţile de 
încasare şi utilizare a fondurilor.  
-aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului 
Olt.  
-prelungirea valabilitatii Programului de transport public judetean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011,actualizat.  
- aprobarea realizarii proiectului ,, Cresterea eficientei serviciilor 
administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea  
unei solutii e-guvernare performante,, in cadrul Programului Operational 
Sectorial ,Cresterea Competivitatii Economice,,2007-20013,, Axa 
prioritara 3-TIC pentru sectoarele privat si public, Domeniul de interventie 
3.2- Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice, Operatiunea 
3.2.1, apel 3.  
-aprobarea realizarii proiectului ,,Sistem informatic pentru gestionarea 
Registrului Agricol electronic in judetul Olt,, in cadrul Programului 
Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii Economice,,2007- 



2013,, Axa prioritara 3–TIC pentru sectoarele privat si public, Domeniul 
de interventie 3.2- Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice, 
Operatiunea 3.2.1., apel 3.  
 - modificarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din 
cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  
Olt, pentru anul 2013 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 
129 din 24.10.2012  
-modificarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din 
cadrul Cmerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 2013 aprobat prin 
Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 128 din 24.10.2012 
-actualizarea Monografiei economico- militara a judetului Olt ;  
- completarea Regulamentului intern de organizare si functionare a 
aparatului de specialitate si a aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Judetean Olt precum si a Cabinetului presedintului Consiliului Judetean 
Olt  
-aprobarea realizarii proiectului ,, Un viitor profesional de succes ’’ in 
cadrul Programului Dezvoltarea Resurselor Umane,Axa prioritara 5- 
Promovarea masurilor active de ocupare,Domeniul major de interventie 
5.1.- Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare ; 
-atribuirea directa a unui traseu din Programul de transport public 
judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013 ,in 
Judetul Olt.  
-modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.5/31.01.2013, 
referitoare la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 
2013.  
-modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr .132/24.11.2011 
referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Olt in 
Comisia Paritara pentru formularea propunerilor privind atribuirea 
traseelor si licentelor de traseu. 
-modificarea art.1,alin. (2) ,lit.f) ,si g) din Hotararea Consiliului Judetean 
Olt nr. 127/29.08.2013 privind distribuirea din depozite a produselor 
alimentare in cadrul Planului anual European de furnizare Ajutoare 
alimentare in beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate – PEAD 2013.  
-încetare suspendare contract individual de muncă pentru incapacitate 
temporară de muncă şi reluare activitate. 



-modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
100/27.09.2012 privind aprobarea proiectului  
“Port Turistic şi de Agrement în zona Cap Amonte – Port Corabia” şi a  
cheltuielilor aferente proiectului.  
  - aprobare Act Adiţional la Acordul de parteneriat pentru proiectul “Port 
Turistic şi de Agrement în zona Cap Amonte – Port Corabia” , încheiat 
între Judeţul Olt şi oraşul Corabia.  
-  trecerea unui imobil si a terenului  aferent in domeniul public al judetului 
Olt, si in administrarea  Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt ; 
-inlocuire membru al Comisiei pentru protectia copilului . 
 
 
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, 
Dumitrascu Dumitru 


