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R O M A N I A                                                                                             Consilier judeţean 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                         Băețica  Tomel 
 
 
                                                                        R A P O R T 
                                                cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 
                                                               26.07.2018  -   31.12. 2018     
 
             Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru 
coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri 
judeţeni care au obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public 
prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul 
Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 6 comisii de specialitate în 
principalele domenii de activitate. 
             Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi 
COMISIA PENTRU AGRICULTURA, SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI 
COMERT a carui membru sunt. 
 În perioada  mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la : 
 - aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Montare 
post trafo şi grup generator electric aparţinând Spitalului de Psihiatrie Cronici-Schitu, 
judeţul Olt“ 
-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere 
drum judeţean DJ 546 km 1110+750, 0,03Km, localitatea Teslui, satul Moşteni“ 
- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al 
comunei Oboga, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 643 
- trecerea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Judeţului Olt, din 
administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt în administrarea Consiliului 
Judeţean Olt 
- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi 
Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
- aprobarea documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare 
termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina 
- aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „ Construire 
Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion Medicala” -Spitalul Județean de Urgență 
Slatina 
- transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Slatina 
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului  public de persoane 
prin curse regulate speciale Societăţii ComercialeDINU TUDOR INTIM S.N.C. pe ruta 
CARACAL-COMANCA-DEVESELU 
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- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
"Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala termica sectia Pneumologie 
Scornicesti" 
-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului privat al 
Judetului Olt si aflat in administrarea Consiliului Judetean Olt 
- modificarea HCJ nr. 139 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului 
"Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale 
de urgenta" si a cheltuielilor legate de proiect 
 - preluarea in domeniul public al Judetului Olt a unui drum comunal si incadrarea 
acestuia din categoria functionala a drumurilor de interes local in categoria functionala a 
drumurilor de interes judetean 
- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
"Termosistem sectia Pneumologie Scornicesti " 
- aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici 
actualizati dupa incheierea contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii " 
Modernizare drum judetean DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-
Vadastrita", inclus pentru finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala, 
conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 
 - modificarea unei pozitii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 
judetului Olt, insusit prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
-completarea "Calendarului manifestarilor culturale in anul 2018" 
- aprobarea  tarifelor pt. eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau 
de acces la drumurile judetene precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona 
drumurilor judetene pentru anul 2019 
 - stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019 
- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 
- aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  de investiții 
,,Modernizare drum județean DJ 644,km. 33+345-37+185, L = 3,840 km., Morunglav-
Cârlogani” 
 
 
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 
CONSILIER JUDEŢEAN 
Băețica  Tomel 
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