
R O M A N I A                                                                    Consilier județean 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                     VASILE Mirela 

 

R A P O R T 

cu privire la activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2020 - 31.12.2020 

 

Autoritate a administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea 

activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de 

interes județean, Consiliul Județean este compus din consilieri județeni care au obligația să prezinte un 

raport anual de activitate, ce va fi făcut public prin grija Secretarului General al Județului în 

conformitate cu art. 225 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.83 alin. (2) din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 62/26.03.2020, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare.    

În Consiliului Județean Olt, consilierii județeni își desfășoară activitatea în plenul Consiliului 

Județean, iar în intervalul dintre ședințele de plen, în cadrul comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate. 

În cadrul anului 2020 am activat în două comisii de specialitate în principalele domenii de 

activitate, după cum urmează: 

- Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț, denumită pe 

scurt COMISIA pentru AGRICULTURĂ, al cărui membru am fost în perioada 01.01.2020 - 

24.10.2020, care s-a întrunit într-un număr de 19 ședințe; 

- Comisia pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, denumită pe scurt 

COMISIA pentru MUNCĂ, al cărui membru sunt în prezent, care s-a întrunit într-un număr de 4 

ședințe. 

În perioada 01.01.2020 - 24.10.2020 având funcția de membru al Comisiei pentru Agricultură, 

Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț am analizat și avizat următoarele documente 

referitoare la: 

- Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 7/25.01.2018,  

precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal contractual din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 9/25.01.2018,  

precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din cadrul aparatului 

propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea unui 

membru al Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – 

componenta integrală, aprobarea Profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație, precum 

și a profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație 

al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 

administrarea Consiliului Local al comunei Tufeni, a unor părți din zonele drumurilor județene DJ 679 

și DJ 703 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul 

de investiții „Construire Pasarelă Legătură Pavilion Central – Pavilion Medicală” – Spitalul Județean 

de Urgență Slatina, cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați 



- Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documenției tehnico-economice pentru obiectivul 

de investiții „Laborator modular biologie moleculară” la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe 

pajiști, pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele 

de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului 

Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași, pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor 

județene DJ 546, DJ 546D și DJ 677 din domeniul public al județului Olt în domeniul public al statului, 

pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul Expres Craiova-Pitești și 

legăturile cu drumurile existente”, lot 2, județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al 

Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de 

funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Olt  

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Monografiei economico–militare a Județului Olt, 

în anul 2020 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului ”Situl Arheologic 

Romula Malva” din domeniul public al comunei Dobrosloveni, județul Olt în domeniul public al 

județului Olt 

-  Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a 

funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

-  Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniului 

public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 

-  Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea imobilului „Situl Arheologic Romula Malva” în 

inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt și darea acestuia în administrarea Muzeului 

Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru 

obiectivul de investiții ”Execuție termosistem corp C1 și C2 Secția de Pneumologie Scornicești” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice 

la nivel județean / regional a proiectului de infrastructură rutieră ”Modernizarea drumului județean DJ 

657 Recea (DJ653) - Valea Mare - Priseaca - Poboru - Spineni - DN67B” 

- Proiect de hotărâre pentru: avizarea completării Regulamentului de organizare si funcționare 

a Serviciului Public de salubrizare a localităților din Județul Olt, aprobarea gestiunii delegate ca 

modalitate de operare și administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare în județul Olt 

și a studiului de oportunitate, avizarea documentelor necesare atribuirii ,,Contractului de delegare a 

gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, 

componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt” din cadrul proiectului „Sistem 

Integrat de management al deșeurilor în județul Olt, precum și pentru mandatarea reprezentantului 

județului Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO” și 

mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-

un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt   

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația „Grupul Local 

Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea 

organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru "Ștefan Iordache" Caracal 2020, 

Ediția a X-a, aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul 

Național de Teatru "Ștefan Iordache" Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și pentru modificarea poziției 

nr.142 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020 

În perioada 24.10.2020 - 31.12.2020 având funcția de membru al Comisiei pentru Muncă, 

Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement am analizat și avizat următoarele documente 

referitoare la: 



- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post în statul de funcții al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel 

de studii superior 

-  Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în 

calitate de membri în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

subordinea Consiliului Județean Olt, pentru anul școlar 2020 – 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt 

pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în 

calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliilor de administrație ale unităților sanitare 

publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean 

Olt, precum și cu privire la aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și  a statului de funcții ale Spitalului 

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- Proiect de hotărâre cu privire la numirea în funcția publică de conducere de director executiv 

al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. OLT DRUM S.A. 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 

2021” 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 lit. a)-d) din Regulamentul de organizare și 

desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de 

cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

163/26.11.2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnare consilieri județeni pentru a face parte din Comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale 

unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

Am îndeplinit și alte sarcini date de conducerea Consiliului Județean și de partidul pe a cărui 

listă am candidat și am fost ales consilier județean.  

În perioada analizată am desfășurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare 

și Funcționare a Consiliului Județean și cu respectarea prevederilor legale. 

 

CONSILIER JUDEŢEAN 

                      VASILE Mirela 


