
R O M A N I A                                                                           Consilier județean 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                   BĂRBULETE Ion-Adrian 

 

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. 

Una din cele 6 comisii de specialitate, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 150 din 05.11.2020 cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Olt în principalele domenii de activitate este și Comisia pentru Studii Economico - 

Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat, 

denumită pe scurt COMISIA pentru BUGET – FINANȚE, al cărui membru sunt, s-a întrunit 

într-un număr de 37 de ședințe. 

În perioada 01.01.2020 - 24.10.2020 având funcția de secretar al Comisiei pentru Studii 

Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public 

și Privat am analizat și avizat următoarele documente referitoare la: 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate 

de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură Olt în anul școlar 2019-

2020, precum și cu privire la aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele 

instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2020 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

luna DECEMBRIE 2019 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de 

persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane 

Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2020 

- 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 reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui 

post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt  pe anul 2020 si 

estimări pe anii 2021-2023 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei 

de 6% din impozitul pe venit  pe anul 2020   

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual 

al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată si din cotele 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a 

vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2021-2023 

- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale pentru anul 2020  și estimări  pe anii 2021-2023 pentru bugetul 

județului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

luna IANUARIE 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în 

anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase din județul Olt 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 20.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și 

prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea 

Europeană 

- Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din 

județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – 

Sporturi Olimpice, în anul 2019 

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

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2020 

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

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 110 din 

28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii 

reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 113 din 

28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt - Centrul Militar 

Județean Olt“ și a cheltuielilor legate de proiect 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 112 din 

28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 



eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt“ şi a cheltuielilor legate 

de proiect 

- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului județului Olt, pe anul 2020 

- 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 cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului 

Olt și a situațiilor financiare pe anul 2019 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

luna FEBRUARIE 2020 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului pentru 

acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 24 din 27.02.2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 

- 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 plății cotizației Județului Olt pentru 

susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare „Oltul” pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru 

susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației 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 conturilor de execuție a bugetului Județului 

Olt la data de 31.03.2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

luna MARTIE 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt  nr. 

129/24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului: „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 

eficientei energetice la Biblioteca Județeana Olt „Ion Minulescu“” și a cheltuielilor legate de 

proiect 



- Proiect de hotărâre pentru: modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului 

pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.24 din 27.02.2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

luna APRILIE 2020 

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

Județului Olt, în anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea unei clădiri în inventarul bunurilor din 

domeniul public al județului Olt și darea acesteia, împreună cu terenul aferent, în administrarea 

Serviciului de Ambulanță Olt 

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

domeniul public al județului Olt, trecerea unor imobile aflate în administrarea Consiliului 

Județean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea 

scoaterii din funcțiune și demolării, precum și cu privire la darea unor imobile în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- 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 darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță 

Județean Olt a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în 

administrarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-  Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

luna MAI 2020 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din 

bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din 

județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020  

-  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 aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului 

Olt la data de 30.06.2020 

-  Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

luna IUNIE 2020 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Dotarea serviciilor sociale de 

tip rezidențial din cadrul DGASPC Olt în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19” și a cheltuielilor legate de proiect 

-  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: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 



- Proiect  de  hotărâre cu  privire  la  redistribuirea    produselor  contractate  în cadrul  

Programului  pentru școli al  României, pentru  anul școlar 2019-2020,  rămase nedistribuite ca 

urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar 

- 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 stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

luna IULIE 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „PAȘI SPRE VIITOR-servicii 

comunitare integrate pentru viață independentă” și a cheltuielilor legate de proiect 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea elaborării documentației proiectului 

”Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ653) - Valea Mare – Priseaca – Poboru – 

Spineni – DN67B” 

- 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 cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate 

de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul 

școlar 2020-2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

luna AUGUST 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare virare de credite bugetare de la un capitol la 

alt capitol al clasificației bugetare în cadrul bugetului creditelor interne, pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt 

nr.95/31.05.2018 cu privire la: aprobarea proiectului „Investiții comune în domeniul situațiilor 

de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” și 

a cheltuielilor aferente proiectului 

- 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 nivelului alocației zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din Centrul de Îngrijire și Asistență din cadrul Complexului Servicii 

Persoane Adulte Corabia din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului 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: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului 

Olt la data de 30.09.2020 

- 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 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 



 

În perioada 24.10.2020 - 31.12.2020 având funcția de președinte al Comisiei pentru 

Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat am analizat și avizat următoarele documente referitoare la: 

- Proiect  de hotărâre cu privire  la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe  anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competență a județului Olt, precum și cu privire la aprobarea eliberării unor licențe 

de traseu 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

OLT DRUM S.A. pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 

prevederilor capitolului XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative în domeniul transportului 

public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt 

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

obiectivul de investiții ”Extindere instalație termică interioară la corp Pavilion, Școala 

Profesională Specială Balș” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt 

pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din județul Olt care împlinesc vârsta de 100 

ani 

- 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 aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000 - 6+011, L = 6,011 

km, Potcoava-Perieți” 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o 

persoana cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru 

lunile SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2020 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 3 litera a) din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 150 din 05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unor contracte de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competență a județului Olt, precum și cu privire la aprobarea eliberării unor licențe 

de traseu 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

OLT DRUM S.A. pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la 

chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în 

domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere 

a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2021 



- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului 

prealabil și autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor 

de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile    

prestate de unele instituții de cultură de interes județean pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului 

Olt la data de 30.11.2020 

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

obiectivul de investiții: Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru 

obiectivul ”Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor 

nr.8, municipiul Slatina, județul Olt  

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Investiții pe anul 2021 care se 

finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare constituit pentru Sistemul Integrat 

de Management al Deșeurilor în Județul Olt 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

Consiliul Județean Olt, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco și Administrația 

Fondului pentru Mediu 

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

anul 2021” 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr. 169/26.11.2020 cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea a unui teren în suprafață de 7053 mp din 

domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la:  cu privire la stabilirea costului mediu lunar de 

întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice 

din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane 

cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public al Județului 

Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în 

domeniul public al orașului Balș, județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 

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 

           BĂRBULETE Ion-Adrian 


