LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT

-Dispoziții privind convocarea Consiliului Județean Olt în ședința
ordinară/extraordinară;
- Hotărârile cu caracter normativ adoptate în ședințele ordinare/extraordinare
ale Consiliului Județean Olt;
- Procesele verbale ale ședințelor ordinare/extraordinare ale Consiliului
Județean Olt;
- Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor județeni;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Olt;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt;
- Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate în baza prevederilor legii anuale de
aprobare a bugetului de stat;
- Contul de execuţie bugetară;
- Strategii, programe privind dezvoltarea economico-socială a judeţului Olt;
- Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Olt;
- Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;
- Programul anual al achiziţiilor publice;
- Dosarul achiziţiilor publice;
- Documentaţiile privind atribuirea contractelor de achiziţii publice cât şi
contractele de concesiune lucrãri publice şi servicii;
- Raportul anual al achiziţiilor publice;
- Contracte de vânzare – cumpărare;
- Contracte încheiate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări urmare a
procedurilor de achiziţii publice;
- Rapoartele anuale de activitate ale președintelui;
- Rapoartele de monitorizare privind transparența decizională întocmite
potrivit Legii nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Calendarul târgurilor din judeţul Olt;
- Raportul annual privind transparenţa decizională;
- Execuţia bugetară lunară, trimestrială sau anuală;
- Licenţe de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate
special, precum şi documentele care stau la baza elibeării acestora;

- Documente şi informaţii utilizate la elaborarea P.U.G. după aprobarea
acestuia;
- Situaţii financiare trimestriale şi anuale;
- Procesele verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;
- Planul de audit public intern;
- Documentele elaborate de comisiile de concurs şi respectiv de comisiile de
soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate de Consiliul Judeţean Olt;
-Declaraţii de avere, de interes pentru funcţionarii publici şi pentru consilierii
judeţeni
-Documentaţiile de amenajarea teritoriului sau urbanism aprobate de
Consiliul judeţean Olt;
-Documentaţiile de amenajarea teritoriului sau urbanism aprobate de
Consiliul Judeţean Olt;
-Listele cu Certificatele de Urbanism şi Autorizaţii de construire eliberate sau
prelungite de Consiliul Judeţean Olt şi documentaţiile tehnice ce au stat la baza
emiterii acestora, în condiţiile legii;
-Listele cu avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
şi avizele de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului; documentaţiile avizate, în condiţiile legii;
-Planul de menţinere a calităţii Aerului în Judeţul Olt;
-Situaţia privind stadiul elaborării şi/sau actualizării PUG ale UAT din judeţul
Olt, în vederea includerii în „Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea
planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de
urbanism” derulat la nivelul MDRAP;
-Lista cuprinzând obiectivele de investiţii aparţinând judeţului Olt, finanţate
în cadrul Programului naţional de dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr. 28/2013;
-Lista cuprinzând obiectivele de investiţii ale judeţului Olt ce se finanţează
din bugetul local
-Programul anual al achiziţiilor publice;
-Situaţia privind datoria publică;
-Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliul Judeţean Olt
-Organigrama;
-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt;
-Declaraţii de avere;
-Declaraţii de interese;
-Anunţuri în vederea ocupării functiilor publice şi contractuale vacante;

-Situaţia drepturilor salariale (pe funcţii) stabilite potrivit legii, precum şi alte
drepturi prevazute de acte normative;
-Planul de ocupare a funcţiilor publice;
-Note de fundamentare;
-Referate de aprobare;
-Procese verbale;
-Materiale de specialitate;
-Lista privind unităţile sanitare din administrarea Consiliului Judeţean Olt;
-Lista privind unităţile de asistenţă medico-socială din administrarea
Consiliului Judeţean Olt;
-Procesele verbale ale şedinţelor ordinare/extraordinare ale Consiliului
Judeţean Olt;
-Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Olt;
-Rapoartele anuale de activitate ale preşedintelui, vicepreşedinţilor şi
consilierilor judeţeni;
-Rapoartele anuale de monitorizare privind transparenţa decizională întocmite
potrivit Legii nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
-Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
-Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni;
-Rapoartele anuale de activitate ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor;
-Monitorul Oficial al Judeţului Olt
-Note de fundamentare/Rapoarte privind redactarea proiectelor de acte
normative iniţiate de Consiliul Judeţean Olt;
-Calendarul evenimentelor culturale;
-Anunţ concurs de management pentru instituţiile de cultură subordonate CJ
Olt

