
                        R O M A N I A           
               CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                          
Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică,  
          sănătate, familie, protecţie copii şi culte 
 
 
 
                                                R A P O R T 
                  cu  privire  la  activitatea desfăşurată în anul 2008 
 

   
                  In conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 
privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în principalele domenii 
de activitate ale Consiliilor Judeţene au obligaţia să prezinte un raport anual de 
activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului. 
  Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, 
constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii  consiliilor comunale, 
orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes 
judeţean şi este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii. 
  Consilierii judeţeni ce compun actualul Consiliu Judeţean Olt au fost 
împărţiţi, potrivit propriilor opţiuni, în 6 comisii de specialitate în principalele 
domenii de activitate prin adoptarea Hotărârii nr. 70 din 10  iulie 2008. 
         Una din aceste comisii este şi Comisia pentru cultură, învăţământ, 
activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte, care a 
desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea atribuţiilor 
legale ce revin Consiliului Judeţean Olt. 
                   În acest sens, s-a întrunit,  în perioada analizată, în 15 şedinţe 
analizând 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. 

 Materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:  
                   - aprobarea Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
                   - stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap, o  persoană vârstnică şi un copil  îngrijite în centrele rezidenţiale 
publice pe anul 2008; 
  - aprobarea necesităţii şi oportunităţii, precum şi a Studiilor de 
fezabilitate pentru anumite proiecte de investiţii cum ar fi: 

ü Reabilitarea secţiilor expoziţionale  la Muzeul Judeţean şi 
amenajări peisagistice; 

ü Modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina; 
ü Reabilitare C.I.A. Şopârliţa; 
ü Reabilitare Centrul de Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt; 



ü Modernizare Centrul de Recuperare Persoane cu Handicap 
Cezieni; 

ü Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatorului 
Spitalului Judeţean de Urgenţă;  

ü aprobarea  contribuţiei  Consiliului  Judeţean  Olt  la  proiectul  
„Îmbunătăţirea situaţiei romilor din localităţile Judeţului Olt; 
  - aprobare indicatori tehnico-economici ai Studiilor de fezabilitate 
pentru  diferite obiective cum ar fi: extinderea şi reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă şi apă uzată din Judeţul Olt; 
                  - aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Olt  cu consiliile locale ale 
comunelor din judeţul Olt pentru realizarea „Sistemului de management integrat 
al deşeurilor în Judeţul Olt”; 
                  - aprobare şi modificări, când este cazul, în organigrame, număr de 
personal, state de funcţii şi Regulamente de  Organizare şi Funcţionare pentru 
aparatul propriu al Consiliului Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean; 
  - modificări  în componenţa  Comisiei de evaluare persoane cu 
handicap pentru adulţi şi aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare al 
acesteia; 
  - numirea şi eliberarea din funcţii, delegarea de atribuţii pentru 
directorii instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 
                  - schimbarea sediilor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean; 
  - aprobare burse pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură din 
clasele V – VIII din învăţământul rural; 
  - aprobarea unor proiecte de dezvoltare, modernizare şi dotare unităţi 
de cultură şi sănătate din judeţ (spitale, biblioteci etc.);   
  - transformări de posturi la instituţiile de cultură de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean; 
  - aprobarea Calendarului cu acţiunile culturale ce vor fi desfăşurate 
de instituţiile de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt în anul 2009; 
  - acordare de premii pentru elevii şi sportivii cu rezultate deosebite la 
întrecerile naţionale; 
  În perioada analizată Comisia pentru cultură, învăţământ, 
activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte a desfăşurat o 
activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
    PREŞEDINTE COMISIE, 
                                        Nicolae DRĂGHICI 
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