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R A P O R T 

     cu privire la activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2021 - 31.12.2021 

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 Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 
Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 
Arhitectură, denumită pe scurt COMISIA pentru URBANISM, al cărui membru sunt, s-a întrunit într-un 
număr de 26 de ședințe. 

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 având funcția de președinte al Comisiei pentru 
Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, 
Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură am analizat și avizat următoarele documente 
referitoare la: 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind 
actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a componenței 
Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei 

- Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea temporară a atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean  
Olt 

- 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 pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt a unor 
construcții aflate în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt în vederea scoaterii din 
funcțiune și demolării și pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.123/26.07.2018 cu privire la: modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și 
completările ulterioare 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Olt 
2020-2025 

-Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea modelului legitimației de Președinte al Consiliului Județean 
Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelului semnului 
distinctiv al calității acestora 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea 
Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703 

- 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 de 
Canalizare „Oltul” pe anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea  plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”  pe anul 2021     

- 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 Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism  

- Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico - militare a Județului Olt 



- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 
2021-2027 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de 
investiții: ”Reabilitare Complex Servicii Persoane Adulte Corabia și Construire Anexe” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții: ”Reabilitare Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal” 

-  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor construcții aflate în administrarea Consiliului Județean 
Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune 
și a demolării 

- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului 
Județean Olt, pentru  unitățile de cult aparținând cultelor  religioase din Județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Politicilor Publice pentru planificarea, fundamentarea și 
consolidarea procesului decizional la nivelul Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării, organizării și funcționării pieței volante „Piața 
Producătorilor Olteni” în municipiul Slatina 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului „Clădire psihiatrie-dermatologie” 
și a terenului aferent, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt 

-  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 2021 

-  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000–KM 25+240, Bobu–
Voineasa–Balș, Județul Olt” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de 
investiții “Anghel Saligny” 

-  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000 - 6+011, L=6,011 km, 
Potcoava-Perieți” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții 
“Anghel Saligny” 

-  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții nou “Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna Cungrea, sat 
Spătaru,  jud.  Olt,  km  21+050” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de 
investiții “Anghel Saligny” 

-  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții nou “Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna Schitu, km 23+177” 
în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 703C, km 38+323-km 57+223, L=18,900 km, 
comuna Poboru (sat Cornățelu)–comuna Cungrea-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” în 
vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții ,,Construire pod nou din beton armat pe DJ 546E, comuna Oporelu, km 12+600” 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 
657B, DJ 657D, DJ 703 și DJ 703C 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: trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Olt  și din 
administrarea Consiliului Județean Olt,  în domeniul public al orașului Corabia, județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2022 
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației 

de amplasare și/sau de acces la drumurile județene, precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din 
zona drumurilor județene  pentru  anul 2022 

- 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 2022 

-  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 
127/26.08.2021 cu privire la: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de 
atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 
competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire a serviciului public 
de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității 
Administrativ - Teritoriale Județul Olt și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 
competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren în suprafață de 4532 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  



            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 

                    PRUNĂ Toma 


