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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și 

protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2019 

 

 
 

Având  în vedere: 

 expunerea de motive nr.9053/13.08.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 9054/13.08.2019; 

 raportul nr. 9058/13.08.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 raportul nr.9460/27.08.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public si privat  al judeţului; 

 raportul nr.9448/27.08.2019 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement; 

 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 58690/12.08.2019, comunicat cu adresa 

nr. 58689/12.08.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9013/12.08.2019; 

 prevederile art. 54 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 33 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările si 

completările ulterioare. 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b), art. 182 alin. (1) și alin.(4) 

coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și  art. 196   alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2019, după cum urmează:   

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna  

IULIE 2019 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

IULIE 2019 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4=col2+col3 5 6 = col4/col5 

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
502.202 61.781 563.983 108,84 5.181,76 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
263.333 42.011 305.344 55,10 5.541,63 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
341.234 47.792 389.026 58,00 6.707,34 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
253.708 46.215 299.923 49,00 6.120,88 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
308.390 54.235 362.625 77,52 4.677,83 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
279.229 42.437 321.666 42,77 7.520,83 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

DRĂGĂNEȘTI OLT 

146.803 46.152 192.955 35,00 5.513,00 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă BĂBICIU 
66.039 26.699 92.738 15,00 6.182,53 

 TOTAL 2.160.938 367.322 2.528.260 441,23 5.730,02 

 



Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 

Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
                             

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                           Contrasemnează 

                        Secretar al  Judeţului Olt 

                                                                                                                        Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 29.08.2019 

Nr.120 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi „pentru” și 1 „neparticipare” la vot. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la constatarea pierderii calității de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică, 

precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de  

membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9247/21.08.2019 la Proiectul de Hotărâre nr. 9248/21.08.2019; 

- raportul Serviciului Relații Publice, A.T.O.P. și Transparență Decizională nr. 9259/21.08.2019; 

- raportul nr. 9449/27.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;  

- raportul nr. 9463/27.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- adresa nr. 27642/Neclasificat/19.08.2019 a Instituției Prefectului – Județul Olt, înregistrată la Consiliului Județean Olt 

sub nr. 9141/19.08.2019, prin care se propune validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

domnului Florin DUMITRU – Subprefectul Județului Olt; 

- adresa nr. 21665/IPJ/RC/NESECRET/14.08.2019 a Inspectoratului de Poliție Județean Olt, înregistrată la Consiliului 

Județean Olt sub nr. 9218/21.08.2019, prin care se propune validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a domnului comisar șef Vasile ARMAȘU – șeful Inspectoratului de Poliție Județean Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/29.09.2016 cu privire la validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 și art. 7-9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, 

În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. f), art.182 alin. (1) și (4) coroborat cu art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre 
 

Art.1. (1) Se constată pierderea calității de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică de către domnul Radu - George IONIȚĂ, urmare a încetării exercitării funcției de Subprefect al 

Județului Olt. 

(2) Se constată pierderea calității de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică de 

către domnul Cristian VOICULESCU, urmare a încetării exercitării funcției de șef al Inspectoratului de 

Poliție Județean Olt. 

Art.2. (1) Se ia act de desemnarea nominală a domnului Florin DUMITRU – Subprefect al Județului 

Olt, în calitate de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

(2) Se ia act de desemnarea nominală a domnului Vasile ARMAȘU – comisar șef, Șef al 

Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în calitate de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică. 



Art.3.  (1) Se validează desemnarea nominală ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a domnului Florin DUMITRU – Subprefect al Județului Olt. 

(2) Se validează desemnarea nominală ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

domnului comisar șef de poliție Vasile ARMAȘU – comisar șef, Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. 

Art.4. Componența actuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în urma modificărilor survenite 

conform prevederilor art. 1-3  este următoarea: 

1. Florin DUMITRU - Membru 

2. Vasile ARMAȘU - Membru 

3. Tudor Dorel DREJOI - Membru 

4. Adrian TĂNASE - Membru 

5. Adrian Constantin  POP  - Membru 

6. Petre ȘTEFAN - Membru 

7. Pavel BELINSKI - Membru 

8. Ion Lucian BONDRESCU - Membru 

9. Ioan NEDELEA - Membru 

10. Niculae FLOREA - Membru 

11. Lucian NIŢU  - Membru 

12. Nicolae VITAN  - Președinte 

13. Gheorghiță BRÂNARU - Membru 

14. Sabin Paul BRATU - Membru 

15. Dumitru DUMITRAȘCU – Membru. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Relații Publice, A.T.O.P. și Transparență Decizională,  

Direcției Economice, Buget - Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratului de Poliție Județean Olt, domnului Radu - George IONIȚĂ, 

domnului Cristian VOICULESCU, domnului Florin DUMITRU, domnului Vasile ARMAȘU, în vederea 

aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județului Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                                                             Secretar al județului 

                                                                                                        Marinela-Elena ILIE                                                

Slatina, 29.08.2019 

Nr. 121 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi ,,pentru” 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9262/21.08.2019, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.9263/21.08.2019; 

- Raportul nr. 9267/21.08.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.9461/27.08.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public si privat  al judeţului; 

-  Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 44/09.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 

2019 și estimări pe anii 2020-2022, cu rectificările ulterioare; 

- Prevederile art. 19 alin. (2) și art. 36 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 



- Prevederile art.20 alin.(1) lit. a) si lit. c) si Anexele nr. 3 si 4 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2019; 

- Referatul nr. 8425/26.07.2019 al Direcției Tehnice și Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt;  

- Adresa nr. 24689/19.08.2019 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

9155/19.08.2019; 

- Nota de fundamentare nr. 480/07.08.2019 a Muzeului Județean Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

9174/19.08.2019; 

- Adresele nr. 4320336/19.08.2019 și nr. 4320440/20.08.2019 ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei 

Basarab” al Județului Olt, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 9217/21.08.2019,  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 alin. (1) si alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. 

(3) lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea 

de Dezvoltare pe anul 2019, conform  anexelor nr. 1, 1a, 1b.    

Art.2. Se aproba rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2019, conform anexelor 

nr. 2, 2a, 2b.  

Art.3. Se aprobă rectificarea listei poziţiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” subcapitolul 61.02.05 „Protecţie 

civilă şi protecţie contra incendiilor” pentru anul 2019, conform anexei nr. 3. 

Art.4. Se aprobă fișa obiectivului de investiții „Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la 

incendiu pentru obiectivul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș”, conform anexei nr.4. 

Art.5. Se aprobă rectificarea listei poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii“  defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la cap.51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” paragraful 51.02.01.03 “Autoritati 

executive” pentru anul 2019, conform anexei nr.5. 

Art.6. Se aprobă rectificarea listei poziției ,,Alte cheltuieli de investitii” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la capitolul 66.10 ,,Sănătate” subcapitolul  66.10.06 „Servicii medicale în unități sanitare 

cu paturi” paragraful 66.10.06.01 ,,Spitale generale” pentru „Spitalul Județean de Urgență SLATINA”  pe 

anul 2019, conform anexei nr.6. 

Art.7. Se aprobă lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri repartizate 

la capitolul 67.10 „Cultura, recreere si religie” paragraful 67.10.03.03 „Muzee” – pentru „Muzeul Judetean 

Olt” pe anul 2019, conform anexei nr. 7. 

Art.8. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” defalcată 

pe categorii de bunuri, pe anul 2019, conform anexei nr.8. 

Art.9. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10. Prezenta  hotărâre se comunică  Direcției Economice, Buget - Finanțe,  Serviciului  Buget,  

Impozite  și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului - Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU                               

                                                                                                                          Contrasemnează, 

   Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 29.08.2019 

Nr.122 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru”. 

Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

       

 

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10201.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10201.pdf
http://www.cjolt.ro/


 

HOTĂRÂRE                      

cu privire la propunerea de reluare a concursului de proiecte de management și de aprobare a modificării 

condițiilor de participare la concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană 

Olt „Ion Minulescu”, aprobarea  Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a 

secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de 

proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu” 

 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9229/21.08.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.9230/21.08.2019; 

- Raportul 9236/21.08.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.9464/27.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.9450/27.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.9470/27.08.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- adresa nr.9087/14.08.2019, a Consiliului Județean Olt prin care a solicitat domnului director Lucian - 

Costin DINDIRICĂ – manager al Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia AMANʺ, acordul pentru a 

participa, în calitate de membru, la lucrările comisiei de concurs și, de asemenea, să desemneze un specialist 

din cadrul instituției, pentru a face parte din comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte 

de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”;  

-  adresa nr.2720/20.08.2019 a Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia AMANʺ, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.9203/20.08.2019; 

- adresa nr.9086/14.08.2019 a Consiliului Județean Olt prin care a solicitat domnului conf. univ. dr. Remus 

GRIGORESCU – manager al Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul" Vâlcea, acordul pentru a participa, în 

calitate de membru, la lucrările comisiei de concurs și, de asemenea, să desemneze un specialist din cadrul 

instituției, pentru a face parte din comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de 

management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”;  

-  adresa nr.2162/20.08.2019 a Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul" Vâlcea, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.9206/20.08.2019; 

-  adresa nr. 9085 din 14.08.2019 a Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare prin 

care a solicitat Serviciului Juridic - Contencios și Direcției Economice, Buget - Finanțe, desemnarea câte 

unei persoane din cadrul serviciului/direcției, pentru a face parte din secretariatul comisiei de concurs la 

concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt 

„Ion Minulescu”; 

-  adresa Serviciului Juridic - Contencios, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9085/14.08.2019; 

- adresa Direcției Economice, Buget - Finanțe, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9085/20.08.2019; 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015 cu privire la aprobarea reorganizării 

Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de Organizare 

şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“; desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, cu modificările 

ulterioare, 

- prevederile art.3, art.31, art.6, art.7 alin.(1), art.8, art.9, art.11, art.12 alin.(1), art.16-18 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederilor art.II din Ordonanţa de urgenţă nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.185/2014; 

- prevederile Anexelor nr.1 și nr.3 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 



Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al 

caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 

contractului de management; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.92/27.06.2019 cu privire la constatarea încetării 

contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion 

Minulescuˮ, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene 

Olt ,,Ion Minulescuˮ, 

 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și f), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă reluarea concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt 

pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”. 

Art.2 Se aprobă modificarea condițiilor de participare la concursul de proiecte de management 

organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu” , în sensul modificării 

domeniului studiilor necesare în vederea participării la concursul de proiecte de management, astfel: ,,studii 

universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 

de licență sau echivalentă în domeniul fundamental – științe sociale”. 

 Art.3 Se aprobă Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu", prevăzut în anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre. 

Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management 

organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, prevăzut în anexa nr.2 

la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se desemnează comisia de concurs la concursul de proiecte de management organizat de 

Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, în următoarea componență: 

  - Laura BOCAI - șef serviciu, grad II la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităţilor Sanitare, 

Consiliul Județean Olt;         

- Lucian - Costin DINDIRICĂ - manager al Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia Aman”; 

- conf. univ. dr. Remus GRIGORESCU - manager al Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul" Vâlcea.  

Art.6. Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management 

organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, în următoarea 

componență: 

- Ana - Maria NEDELCU - inspector, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane şi 

Managementul Unităţilor Sanitare - Consiliul Județean Olt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Rodica PĂVĂLAN  - șef serviciu la Biblioteca Județeană Dolj ,,Alexandru și Aristia Aman”; 

- Marinela CREANGĂ - șef serviciu la Biblioteca Județeană ,,Antim Ivireanul" Vâlcea. 

 Art.7. Se desemnează secretariatul comisiei de concurs la concursul de proiecte de management 

organizat de Consiliul Județean Olt pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, în următoarea 

componență:  

- Mihaela BURCIU -  consilier, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane şi Managementul 

Unităţilor Sanitare - Consiliul Județean Olt; 

- Ionica GHEORGHE - inspector, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane şi Managementul 

Unităţilor Sanitare - Consiliul Județean Olt; 

- Alin-George RUȚĂ - consilier juridic, grad profesional superior la Serviciul Juridic - Contencios - 

Consiliul Județean Olt; 

- Cristina ACHIMESCU -  Şef Serviciu la Serviciul  Financiar - Contabilitate - Consiliul Județean Olt.  

 Art.8. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.9. (1) Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Resurse 

Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu”, persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 



 (2) Caietul de obiective prevăzut la art.3 va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea acestuia la 

sediul şi pe paginile oficiale de internet ale Consiliului Judeţean Olt şi ale Bibliotecii Judeţene Olt „Ion 

Minulescu”. 

 

  PREŞEDINTE 

  Marius OPRESCU 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                     Secretar al județului 

                                                                                                            Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 29.08.2019 

Nr.123 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”. 

Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea documentației  tehnico-economice pentru  obiectivul  de  investiții  

„CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ FĂLCOIU” 

  

Având  în vedere: 

- expunerea  de  motive nr. 8952/12.08.2019 cu  privire  la  proiectul  de hotărâre nr. 8953/12.08.2019; 

-  raportul Direcției Tehnice și  Investiții nr. 8957/12.08.2019; 

- raportul nr. 9458/27.08.2019 al Comisiei pentru Organizarea Și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 

Ecologice și Protecția Mediului și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură; 

- raportul nr. 9462/27.08.2019 al Comisiei Pentru Studii Economic-Sociale, Buget Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- raportul nr. 9468/27.08.2019 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr. 56340/02.08.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 8714/05.08.2019; 

- proiectul nr. 1157/2019  „Centru de Îngrijire și Asistență Fălcoiu”, elaborat de către S.C CORAL  S.R.L;  

- Hotărârea Consiliului Județean  Olt  nr. 44/09.04.2019 cu privire la  aprobarea  bugetului  Județului  Olt  pe  anul  2019  

și  estimări pe anii  2020 -2022, cu rectificările ulterioare; 

- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind  finanțele publice locale, cu  modificările  și  

completările  ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5 și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului  nr. 79/2017; 

În  temeiul  prevederilor  art. 173  alin. (1) lit. b),  alin. (3) lit. f),  art. 182 alin. (1) și (4) coroborat cu art. 139 alin. 

(1)  și  art. 196 alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico - economică pentru obiectivul de investiții „Centrul de 

Îngrijire și Asistență Fălcoiu”, faza studiu de fezabilitate, cu principalii indicatori tehnico-economici, după 

cum urmează: 

1. Indicatori  economici: 

Valoarea totală ( inclusiv TVA)                                         23.707.810,21 lei  

din care :  

- construcții - montaj                                      16.516.679,97 lei  

2. Durata de realizare a investiției:                                  36 luni 

3. Indicatori tehnici: 

Suprafață construită a construcțiilor propuse                      1132,55 mp 

Suprafață desfășurată   a construcțiilor propuse                  2737,44 mp  

Capacitate maximă                                                             50 persoane                                                                                  

Sursa de finanțare: bugetul  local al județului  Olt. 

http://www.cjolt.ro/


Art. 2.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și Investiții, Direcției Economice, Buget - 

Finanțe  din  cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului  Județean Olt și Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului  Județean Olt și 

Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ                                           

                                                                                                                           Secretar al Județului 

                                                                                              Marinela - Elena  ILIE 

Slatina, 29.08.2019 

Nr. 124 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi ,,pentru” 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformarea unor posturi vacante în  statul  de funcții 

al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.9134/19.08.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre  nr.9135/19.08.2019;  

 Raportul nr.9171/19.08.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 Raportul nr.9465/27.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 Raportul nr.9451/27.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 Raportul nr.9471/27.08.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

 adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.23208/01.08.2019, nr.23912/08.08.2019 și nr.24264/13.08.2019 

înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.8724/05.08.2019, nr.8912/09.08.2019 și nr.9089/14.08.2019; 

 Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.11/26.07.2019,  nr.11/05.08.2019 și 

nr.39/05.08.2019; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.116/25.07.2019 cu privire la aprobarea numărului  de posturi, a 

organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

 prevederile art.180 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.15 lit.a)-b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.947/2009; 

 prevederile art.1 pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice  nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

 prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi 

sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr. II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.1 și art.3 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea 

şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a  personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 

sanitar și prevederile  punctelor I- III și ale punctelor V-VI din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011, 

modificat și completat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.244/2017.  

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d) și alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 

alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 



Art.1. Începând cu data de 01.09.2019, se aprobă transformarea a 6 posturi vacante din Statul de 

funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.116/25.07.2019, după cum urmează: 

 postul vacant de medic specialist, specialitatea A.T.I., nivel studii S de la Secția A.T.I. (poziția nr.659 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.116/25.07.2019) se transformă în post de medic rezident an V, specialitatea A.T.I., nivel studii S; 

 postul vacant de medic specialist, specialitatea A.T.I., nivel studii S  de la Secția A.T.I. (poziția nr.660 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.116/25.07.2019) se transformă în post de medic rezident an V, specialitatea A.T.I., nivel studii S; 

 postul vacant de medic specialist, specialitatea medicină generală, nivel studii S de la Compartiment 

recuperare neuromotorie copii (poziția nr.1219 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019) se transformă în post de medic 

specialist, specialitatea medicină fizică și de reabilitare, nivel studii S; 

 postul vacant de medic specialist, specialitatea medicină dentară, nivel studii S  de la Cabinet medicină 

dentară de urgență (poziția nr.1531 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019) se transformă în post de medic, specialitatea 

stomatologie generală/medicină dentară, nivel studii S; 

 postul vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la 

Bloc operator (poziția nr.1685 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019) se transformă în post de asistent medical, gradul 

principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL; 

 postul vacant de muncitor calificat -liftier, gradul III, nivel studii G de la Atelier  de întreţinere și reparații 

instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2345 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019) se transformă în post de muncitor 

calificat -liftier, gradul IV, nivel studii G. 

Art.2. Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr.116/25.07.2019, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.          

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Resurse 

Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
 

PREŞEDINTELE  

Marius OPRESCU 

                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                                           Secretar al Județului 

                                                                                           Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 29.08.2019  

 Nr. 125 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi “pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la desemnarea secretarului executiv al  

Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Olt (COJES) 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9312/22.08.2019 la Proiectul de Hotărâre nr.9313/22.08.2019; 

- Raportul 9320/22.08.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.9466/27.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.9452/27.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 



- Raportul nr.9472/27.08.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt nr.10690/CAJ OLT/12.08.2019, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.9082/14.08.2019, cu privire la nominalizare secretar executiv în structura de conducere a comisiei 

județene în domeniul egalității de șanse intre femei și bărbați COJES OLT; 

- prevederile art.25 alin.(1) - (3) și (8) - (9) din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi, republicată (3), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1-3, art. 4 alin.(1), art.8-10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a 

municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1054/2005, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2017, 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și f), art. 182 alin.(1) și (4), coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se desemnează doamna Burciu Mihaela, consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, în calitate de secretar executiv în structura de conducere a comisiei județene în domeniul 

egalității de șanse între femei și bărbați Olt (COJES). 

Art.2. Se desemnează doamna Vilău Alina-Maria, consilier clasa I, grad profesional superior la 

Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în calitate de secretar executiv supleant în structura de 

conducere a comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Olt (COJES). 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Burciu Mihaela, doamnei Vilău Alina - Maria, 

Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
                                                      

  PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                     Secretar al județului 

                                                                                                            Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 29.08.2019 

Nr.126 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”. 

                                                         

 

                                                                                                                                                                                                        

HOTĂRÂRE 

cu privire la: trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, str. Toamnei nr. 11, județul Olt,  

din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al județului Olt și transmiterea acestuia,  

fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților 

 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 9316/22.08.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 9317/22.08.2019; 

- Adresa nr. 1601/02.08.2019 a Episcopiei Slatinei și Romanaților, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr. 8691/02.08.2019; 

- Raportul comun nr. 9323/22.08.2019 al Direcției Economice, Buget - Finanțe și al Direcției Tehnice și 

Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  

- Raportul nr. 9467/27.08.2019 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  

- Raportul nr. 9459/27.08.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  



- Raportul nr. 9469/27.08.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;   

- Raportul nr. 9523/28.08.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81 din 27.05.2010  cu privire la trecerea unui teren din domeniul 

public, în domeniul privat al Județului Olt, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt și darea acestuia în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și Romanaților; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 32 din 24.02.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Olt nr. 81 din 27.05.2010 cu privire la trecerea unui teren din domeniul public, în domeniul privat al 

Județului Olt, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și 

darea acestuia în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și Romanaților; 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 156 din 23.10.2013 cu privire la:  

- trecerea unui teren din domeniul public și privat  al Județului Olt în domeniul public al municipiului 

Slatina și în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina;  

- modificarea art. 2 alin .(1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/27.05.2010,cu modificările 

ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 195/27.10.2016 cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat, 

în domeniul public al Județului Olt, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Toamnei, nr. 11, județul Olt și darea acestuia în 

folosință gratuită către Episcopia Slatinei și Romanaților; 

- Adresa nr. 61035/22.08.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9315/22.08.2019; 

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.  95054 din 03.10.2014 emis de Primăria 

municipiului Slatina;  

-  Încheierea OCPI- BCPI Slatina nr. 89891/22.12.2016; 

- Prevederile art.1 alin.(1) - (3), art.2, art. 3 alin. (2) și art. 4 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea 

regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult; 

- Prevederile art. 287 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

În temeiul prevederilor art. 87 alin.(5), art.173 alin.(1) lit.c) și lit. f), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art. 139 

alin.(1) și (2) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea unui teren în suprafață de 289,09 mp, situat în municipiul Slatina, strada 

Toamnei, nr. 11, judeţul Olt, identificat potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 

domeniul public al județului Olt, administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt și folosința gratuită a Episcopiei Slatinei și Romanaților, în domeniul privat al județului Olt. 

Art. 2. Se aprobă transmiterea fără plată a terenului prevăzut la art. 1 și identificat conform Anexei, în 

proprietatea unității de cult deținătoare Episcopia Slatinei și Romanaților, în condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare.  

Art. 3. Predarea – preluarea terenului transmis potrivit art. 2 se face pe baza de protocol încheiat între 

Consiliul Județean Olt, prin Direcţia Tehnică şi Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea 

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 

Transport și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pe de o parte, şi Episcopia 

Slatinei și Romanaților, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri către 

unitatea de cult deținătoare. 

Art. 4. (1). Imobilul dobândit în condițiile prevăzute la art. 2 nu poate fi înstrăinat și nu i se poate 

schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de  proprietate. 

(2) Nerespectarea dispozițiilor  alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății 

și repunerea în situația anterioară.  

Art. 5. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt se modifică în mod 

corespunzător. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, Direcției Generale de Asistență 



Socială și Protecția Copilului Olt, Episcopiei Slatinei și Romanaților, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                              Contrasemnează 

                                                                                                              Secretar al Judeţului                          

                                                                        Marinela-Elena ILIE 
 

Slatina, 29.08.2019 

Nr. 127 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 30 voturi „pentru”. 

 

 
 



 

HOTĂRÂRE    

cu privire la înlocuire membri în comisia de concurs, respectiv în secretariatul comisiei de concurs la 

concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului 

de manager (director) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9122/19.08.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.9123/19.08.2019; 

- Raportul nr.9129/19.08.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.9534/28.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.9453/27.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.9520/28.08.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții 

și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu modificările 

ulterioare; 

- prevederile art.1, art.3 lit.a) și b), art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1)-(2) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 

privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat 

artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.4 alin.(1), art.16 alin.(1)-(2) și art.17 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.63/24.04.2019 cu privire la constatarea încetării 

contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, 

reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Vivi – Viorel 

Pintea – manager (director general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la 

Consiliul Județean Olt sub nr.4402/24.04.2019 și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub 

nr.1094/24.04.2019; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.541/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, 

a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către doamna Nicolae Angela; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.194/31.07.2019 referitoare la constatarea modificării 

raportului de serviciu, prin detașarea unui funcționar public de conducere; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.208/13.08.2019 referitoare la încetare delegare 

atribuții; modificarea raportului de serviciu prin exercitare cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere  și 

stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.114/25.07.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 

şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de 

Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și 

desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor; 

- prevederile art.6 alin.(1) lit.e) și alin.(2) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt înscris în anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.114/25.07.2019; 

- Anunțul public al concursului de proiecte de management nr.8751/06.08.2019, afișat pe site-ul Consiliului Județean Olt 

și al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și la sediul celor 2 instituții, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 



 

Art.1. Se înlocuiește doamna Nicolae Angela – membru în comisia de concurs la concursul de 

proiecte de management pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de Cultura și 

Artă Olt, cu doamna Laura Bocai - consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane 

și Managementul Unităților Sanitare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, desemnată să 

exercite cu caracter temporar funcția publică de conducere de șef serviciu, grad II la Serviciul Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.208/13.08.2019, pe perioada în care doamna 

Nicolae Angela este detașată la Instituția Prefectului - Județul Olt, pe funcția publică de Prefect. 

Art.2. Se înlocuiește doamna Bocai Laura – membru în secretariatul comisiei de concurs la concursul 

de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de Cultura 

și Artă Olt, cu doamna Vlad Ștefania - Anișoara – consilier juridic, grad profesional superior în cadrul 

Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt. 

Art.3. Componența comisiei de concurs și a secretariatului comisiei de concurs la concursul de 

proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, 

prevăzute la art.2 și 4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.114/25.07.2019 se modifică în mod 

corespunzător cu prevederile art.1 și art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și persoanelor nominalizate în prezenta 

hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 

Județul Olt. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                    Secretar al Județului 

                                                                                                                          Marinela-Elena ILIE 

Slatina 29.08.2019 

Nr.128 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru”. 

                                                           

                                                             

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, str. Plevnei  nr. 6, județul Olt,  

din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al județului Olt  

și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9318/22.08.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 9319/22.08.2019; 

- Adresa nr. 1602/02.08.2019 a Episcopiei Slatinei și Romanaților, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

8692/02.08.2019; 

- Raportul comun nr. 9324/22.08.2019 al Direcției Economice, Buget – Finanțe și al Direcției Tehnice și Investiții, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  

- Raportul nr. 9518/28.08.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;   

- Raportul nr. 9524/28.08.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Raportul nr. 9535/28.08.2019 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  

- Raportul nr. 9539/28.08.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  



- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 193/27.10.2016 cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat, în domeniul 

public al Județului Olt, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, situat în 

municipiul Slatina, str. Plevnei, nr. 6, județul Olt și darea acestuia în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și 

Romanaților; 

- Adresa nr.61035/22.08.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 9315/22.08.2019; 

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 25.06.2019 emis de Primăria municipiului Slatina;  

-  Încheierea OCPI- BCPI Slatina nr. 81837/18.12.2016; 

- Prevederile art.1 alin.(1) - (3), art.2, art. 3 alin. (2) și art. 4 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului 

juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult; 

- Prevederile art. 287 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

În temeiul prevederilor art. 87 alin.(5), art.173 alin.(1) lit.c) și lit. f), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art. 139 

alin.(1) și (2) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea unui teren în suprafață de 275,00 mp, situat în municipiul Slatina, strada 

Plevnei nr. 6, judeţul Olt, identificat potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 

domeniul public al județului Olt, administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt și folosința gratuită a Episcopiei Slatinei și Romanaților, în domeniul privat al județului Olt. 

Art. 2. Se aprobă transmiterea fără plată a terenului prevăzut la art. 1 și identificat conform Anexei, în 

proprietatea unității de cult deținătoare Episcopia Slatinei și Romanaților, în condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare.       

Art. 3. Predarea – preluarea terenului transmis potrivit art. 2 se face pe baza de protocol încheiat între 

Consiliul Județean Olt, prin Direcţia Tehnică şi Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea 

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 

Transport și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pe de o parte, şi Episcopia 

Slatinei și Romanaților, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri către 

unitatea de cult deținătoare. 

Art. 4. (1). Imobilul dobândit în condițiile prevăzute la art. 2 nu poate fi înstrăinat și nu i se poate 

schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de  proprietate. 

(2) Nerespectarea dispozițiilor  alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății 

și repunerea în situația anterioară.  

Art. 5. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt se modifică în mod 

corespunzător. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, Episcopiei Slatinei și Romanaților, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTELE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                               Contrasemnează 

                                                                                                                 Secretar al Judeţului                          

                                                                           Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 29.08.2019 

Nr. 129 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 30 voturi „pentru”. 

 



 
 

HOTĂRÂRE                                                                                                

cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului general) 

interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea 

managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9124/19.08.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.9125/19.08.2019; 

- Raportul nr.9131/19.08.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.9536/28.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.9454/27.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.9521/28.08.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 



- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu modificările ulterioare; 

- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat 

prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Vivi - Viorel Pintea – manager (director 

general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.4402/24.04.2019 și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.1094/24.04.2019; 

- prevederile art.26 şi art.27 alin.(4)-(6) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean de Cultură 

şi Artă Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile 

de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 lit.b) și f), art.3, art.32 alin.(1) lit.b) și art.33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 

privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile poziției nr.1 de la lit.a) – Funcţii de conducere a punctului II (Alte instituţii de spectacole sau concerte) al 

Capitolului I („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională”) din Anexa 

nr.III (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ,,CULTURĂ” UNITĂŢI DE CULTURĂ”) la 

Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 29.08.2019, se constată încetarea, prin expirarea duratei pentru care a fost 

încheiat, a contractului de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între Consiliul 

Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul 

Vivi - Viorel Pintea – manager (director general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.4402/24.04.2019 și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub 

nr.1094/24.04.2019. 

Art.2. Începând cu data de 29.08.2019, se desemnează domnul Vivi – Viorel  PINTEA în funcția de 

manager (director general), grad II, interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, până la data 

începerii executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. 

Art.3. (1) Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU – Președinte al 

Consiliului Județean Olt, va încheia cu domnul Vivi - Viorel  PINTEA un contract de management pentru 

perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres drepturile salariale, atribuţiile şi limitele de 

competenţă ale acestuia. 

(2) Domnul Vivi - Viorel  PINTEA va fi remunerat la nivelul prevăzut pentru manager, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și domnului Vivi – Viorel  PINTEA în vederea aducerii la 

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                                                       Secretar al județului 

                                                                                                                      Marinela-Elena ILIE 
Slatina 29.08.2019 

Nr.130 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru”. 



                 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea cererii Consiliului Local al municipiului Slatina privind solicitarea de 

transmitere din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al municipiului Slatina, a unor părți de imobil 

 

 

Având în vedere: 

  - Expunerea de motive nr. 9321/22.08.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 9322/22.08.2019; 

- Adresa nr. 9613/03.07.2019 a Primăriei municipiului Slatina, județul Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

7619/04.07.2019 ;  

- Adresa Consiliului Județean Olt nr. 7619/18.07.2019 transmisă Primăriei municipiului Slatina, județul Olt; 

- Raportul comun nr. 9330/22.08.2019 al Direcției Economice, Buget - Finanțe și al Direcției Tehnice și Investiții, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  

- Raportul nr. 9519/28.08.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;  

- Raportul nr. 9525/28.08.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Raportul nr. 9537/28.08.2019 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  

- Raportul nr. 9540/28.08.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 300/02.08.2019 referitoare la solicitarea de transmitere din 

domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în 

domeniul public al muncipiului Slatina, a unei parți din imobilul situat în municipiul Slatina, str. Zmeurei nr. 9B  

înaintată cu adresa nr. 67705 /08.08.2019 a Primăriei municipiului Slatina, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

8918 /09.08.2019;   

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin 

domeniului public al judeţului Olt cu modificările și completările ulterioare; 

- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Adresa nr. 61034/22.08.2019 a Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.9314/22.08.2019;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 216/21.12.2017  cu privire la: revenirea de drept a unor imobile din domeniul 

public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina în domeniul public al 

județului Olt si în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- Prevederile  art. 294 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

- Prevederile art. 858 – 864 din Codul civil al României, republicat, cu modificările  ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), art.182 alin. (1) și (4) coroborat cu art. 139 alin. (1) - 

(2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,  

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. (1). Se aprobă cererea Consiliului Local al municipiului Slatina privind solicitarea de 

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

şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al municipiului Slatina, a următoarelor părți de imobil, 

declarându-se din bunuri de interes public județean, în bunuri de interes public local: 

- teren în suprafaţă de 3155 mp – nr. cadastral 55913-S1; 

- spălătorie în suprafaţă construită de 54 mp – nr. cadastral 55913- C2; 

- bazin de înot în suprafaţă construită de 88 mp - nr. cadastral 55913 -C3; 

- gospodărie anexă în suprafață construită de 53 mp - nr. cadastral 55913-C4; 

- împrejmuire cu gard metalic şi din plasă de sârmă în lungime de 288,91 ml. 

(2). Părțile de imobil menţionate la alin.(1) sunt situate în municipiul Slatina, str. Zmeurei, nr. 9B, 

judeţul Olt şi au datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. 2. Planul de situaţie pentru părțile de imobil prevăzute la art.1 este  redat în anexa  nr. 2. 



Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.      

Art. 4. Consiliul Local al municipiului Slatina va acorda Consiliului Județean Olt - Direcției Generale  

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt drept de servitute de trecere pe terenul S2 în suprafață de 207 

mp, pentru accesul la imobilul “Pavilion central” (C1), rămas în domeniul public al Judeţului Olt, astfel cum 

este identificat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1). După preluarea părților de imobil prevăzute la art.1, acestea vor fi utilizate în vederea 

edificării de către municipiul Slatina a obiectivului de investiții  ,,parcare publică” în termen de 2 ani de la 

data semnării protocolului de predare – preluare. 

(2) Totodată, Municipiul Slatina va realiza o împrejmuire între terenul transmis în proprietatea 

municipiului Slatina prevăzut la art. 1 și terenul rămas în domeniul public al județului Olt. 

Art. 6. Predarea- preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 se face prin protocol încheiat între 

Consiliul Județean Olt, prin Direcţia Tehnică şi Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea 

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 

Transport și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pe de o parte, şi Primăria 

municipiului Slatina, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 7. În cazul în care nu se vor respecta termenul şi condiţiile prevăzute la art. 4 și 5, părțile de 

imobil transmise potrivit art. 1 revin de drept în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea  

Consiliului Judeţean Olt, în condițiile legii. 

Art. 8. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt se modifică în mod 

corespunzător.  

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Consiliului 

Local al municipiului Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                              Contrasemnează 

                                                                                                             Secretar al Judeţului                          

                                                                        Marinela-Elena ILIE 
Slatina, 29.08.2019 

Nr. 131 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 30 voturi „pentru”. 

 

                                          

                                         ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 131/29.08.2019 
 

                                                     

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilelor pentru care se propune aprobarea cererii Consiliului Local al  municipiului Slatina privind 

solicitarea de transmitere din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al municipiului Slatina, a unor părți de imobil 

 

 
Denumirea şi 

adresa 

Imobilului care se 

transmite 

Persoana 

juridică de la 

care se transmite 

imobilul / Codul 

unic de 

înregistrare 

fiscală 

Persoana juridică 

la care se 

transmite 

imobilul / Codul 

unic de 

înregistrare fiscală 

Codul de clasificare 

din inventarul 

bunurilor aflate în 

administrarea 

D.G.A.S.P.C. Olt care 

alcătuiesc domeniul 

public al Judeţului Olt 

Caracteristicile 

tehnice ale imobilului 

  

Valoarea de 

inventar – 

lei fără 

TVA, la 

30.12.2018 

Teren 

municipiul Slatina, 

str. Zmeurei, nr. 

9B, judeţul Olt 

Consiliul Judeţean 

Olt 

cod fiscal 

4394706 

Primăria 

municipiului 

Slatina, judeţul Olt 

cod fiscal 4394811 

- Suprafaţă teren =3155 mp 

Carte Funciară nr. 

55913 municipiul 

Slatina 

Nr. Cadastral 55913 

867.384,36 



Spălătorie 

municipiul Slatina, 

str. Zmeurei, nr. 

9B, judeţul Olt 

Consiliul Judeţean 

Olt 

cod fiscal 

4394706 

Primăria 

municipiului 

Slatina, judeţul Olt 

cod fiscal 4394811 

1.6.2. Construcţie 

Suprafaţă construită = 

54 mp 

Carte Funciară nr. 

55913 municipiul 

Slatina 

Nr.  Cadastral 55913  

(C2) 

7.280,00 

Bazin de înot  

municipiul Slatina, 

str. Zmeurei, nr. 

9B, judeţul Olt 

Consiliul Judeţean 

Olt 

cod fiscal 

4394706 

Primăria 

municipiului 

Slatina, judeţul Olt 

cod fiscal 4394811 

1.6.2. Construcţie 

Suprafaţă construită = 

88 mp 

Carte Funciară nr. 

55913 municipiul 

Slatina 

Nr.  Cadastral 55913  

(C3) 

16.500,46 

Gospodărie anexă 

municipiul Slatina, 

str. Zmeurei, nr. 

9B, judeţul Olt 

Consiliul Judeţean 

Olt 

cod fiscal 

4394706 

Primăria 

municipiului 

Slatina, judeţul Olt 

cod fiscal 4394811 

1.2.7. Construcţie 

Suprafaţă construită = 

53mp 

Carte Funciară nr. 

55913 municipiul 

Slatina 

Nr.  Cadastral 55913  

(C4) 

9.159,15 

Împrejmuire cu 

gard metalic şi din 

plasă de sârmă  

municipiul Slatina, 

str. Zmeurei, nr. 

9B, judeţul Olt 

Consiliul Judeţean 

Olt 

cod fiscal 

4394706 

Primăria 

municipiului 

Slatina, judeţul Olt 

cod fiscal 4394811 

1.6.3.2. Lungime = 288,91 ml 

Carte Funciară nr. 

55913 municipiul 

Slatina 

Nr. Cadastral 55913 

 

21.310,18 

                                                                                                                                                                                                  

                          

 

                         Director Executiv                                                                         Director Executiv                                                                                                   

             Constanţa DUMITRU                                                                         Cornel MOTOI   

   

 

 

 

                                                                   Şef Serviciu 

                                                     Administrarea Patrimoniului, 

                                             Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea     

                                           Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice                            

 Autoritatea Judeţeană de Transport 

                                                              Costinel NETCU  



 
 

 

 

 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt  

în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

 

Având în vedere: 

 expunerea de motive nr.9100/14.08.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.9101/14.08.2019; 

 Raportul nr.9104/14.08.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 Raportul nr.9455/27.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

 Raportul nr.9522/28.08.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

 Raportul nr.9538/28.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 prevederile Hotărârii Guvernului României nr.541/31.07.2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, 

prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Olt de către doamna Nicolae 

Angela; 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.195/31.07.2019 referitoare la delegarea 

atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere temporar vacante de șef serviciu, grad II la 

Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt; 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.208/13.08.2019 referitoare la încetare 

delegare atribuții; modificarea raportului de serviciu prin exercitare cu caracter temporar a unei funcții 

publice de conducere  și stabilire drepturi salariale; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului 

managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică Olt la 

Consiliul Județean Olt; 

 protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică Olt și 

Consiliul Județean Olt;  

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.161/29.09.2016 cu privire la numirea reprezentanților 

Consiliului Județean Olt și a membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci; 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.194/31.07.2019 referitoare la constatarea 

modificării raportului de serviciu, prin detașarea unui funcționar public de conducere; 

 prevederile art.187 alin.(1)-(2), (8)-(11) și (13) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d) și alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 

alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se înlocuiește reprezentantul Consiliului Județean Olt, doamna Nicolae Angela, numit prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.161/29.09.2016, ca membru în Consiliul de Administrație al Spitalului 

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu doamna Bocai Laura– consilier, grad profesional superior la Serviciul 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, desemnată să exercite cu caracter temporar funcția publică de conducere de șef serviciu, grad 

II la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.208/13.08.2019, pe 

perioada în care doamna Nicolae Angela este detașată la Instituția Prefectului – Județul Olt, pe funcția 

publică de Prefect. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 



Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, persoanelor nominalizate la art.1 și Consiliului de administrație 

din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.   

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                              Secretar al județului 

                                                                                                                     Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 29.08.2019 

Nr.132 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru” 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: stabilire indemnizație lunară de care beneficiază consilierii județeni pentru participarea 

la ședințele Consiliului Județean Olt și ale comisiilor de specialitate ale acestuia, precum și cu privire 

la modificarea art.108 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9553/28.08.2019 la proiectul de hotărâre nr.9554/28.08.2019; 

- raportul comun nr.9565/28.08.2019 al Serviciului Juridic-Contencios și al Serviciului Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.9605/29.08.2019 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.9606/29.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.9607/29.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.9604/29.08.2019 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget – Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și  Privat al Județului; 

- raportul nr.9603/29.08.2019 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, 

Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură; 

- raportul nr.9608/29.08.2019 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice Și Comerț; 

- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5 lit. f), art.170, art. 212 alin. (1) - (4) și (7) - (8), art. 597 alin. (2) lit. e) și lit. h) și art. 632 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 40 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. a) și lit. f), alin. (2) lit. c), art.182 alin. (1) și alin. (4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit. i) 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art. 1. (1). Indemnizaţia lunară pentru participarea consilierilor judeţeni la şedinţele ordinare ori la 

şedinţele extraordinare ale Consiliului  Judeţean Olt şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia se stabilește 

în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile codului 

administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, respectiv ale regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Județean Olt, exclusiv majorarea prevăzută la art.16 alin.(2) din 

Legea-cadru nr.153/2017.  

 (2). Consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară stabilită potrivit alin. (1) doar dacă participă 

la cel puţin o şedinţă a Consiliului Județean Olt şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în 

condiţiile legii.   
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 (3). Consiliul judeţean poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) în 

concordanţă cu posibilităţile de finanţare.  

Art. 2. Articolul 108 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, înscris 

în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/24.03.2016, se modifică, după cum urmează:  

,,Art. 108. (1). Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii 

judeţeni au dreptul la o indemnizaţie lunară. Preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu li se 

acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe. 

(2). Indemnizaţia lunară pentru consilierii judeţeni care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele 

extraordinare ale consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din 

indemnizaţia lunară a preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile codului administrativ, respectiv ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Județean Olt, exclusiv majorarea prevăzută la 

art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017. 

(3). Consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a 

Consiliului Județean Olt şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condițiile legii.  

(4).Consiliul  judeţean  poate  hotărî  diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute în concordanţă 

cu posibilităţile de finanţare. “ 

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr. 

68/28.07.2005 și nr.114/27.07.2017 își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Resurse Umane 

și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

               CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                                            Secretar al Județului 

                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 29.08.2019  

Nr.133 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi “pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în  

Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina,  

pentru anul școlar 2019 – 2020 

 

Având în vedere: 

 expunerea de motive nr.9498/27.08.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.9499/27.08.2019; 

 raportul nr.9506/27.08.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 raportul nr.9609/29.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive și de Agrement; 

 raportul nr.9610/29.08.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

 raportul nr.9611/29.08.2019 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice,respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

 adresa Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina nr.1088/21.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9277/22.08.2019 ; 

 prevederile art.1, art.42 alin.(9), art.81, art.94 alin.(2) lit.g), art.96 alin.(1), (3) și (7), art.99 alin.(1) și art.100 alin.(1), 

(3) și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.1, art.2, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și alin.(3) și art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4) din Metodologia - cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare; 
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 prevederile art.1 alin.(1), art.4, art.14, art.15 alin.(1), (3), (5) și (10) și art.16 din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, înscris în Anexa  la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice 

nr.4624/2015; 

 prevederile art.3 din Regulamentul de ordine interioară al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina 

nr.2310/18.09.2016, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, domnul IORDACHE Adrian, consilier 

județean, ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina, pentru 

anul școlar 2019 - 2020. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului consilier județean IORDACHE Adrian, Palatului 

Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Președintelui Consiliului Județean și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU    

         CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                             Secretar  al  Județului                     

                                                                                   Marinela – Elena ILIE 

Slatina 29.08.2019 

Nr.134 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ,,pentru” + 1 neparticipare la vot 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea aplicabilității unor hotărâri ale Consiliului Județean Olt 

 

 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 9573/28.08.2019 la Proiectul de hotărâre nr. 9574/28.08.2019; 

- Raportul comun al Serviciului Juridic – Contencios și al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe 

și Strategii de Mediu nr. 9581/28.08.2019;       

- Raportul nr. 9612/29.08.2019 al Comisiei pentru Organizarea Și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 

Ecologice și Protecția Mediului și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură; 

-  Raportul nr. 9613/29.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;     

- Raportul nr. 9614/29.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- prevederile art. 175 și art. 597 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;    

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1.  Pe data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea:  

a) Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128 din 28.07.2016 cu privire la desemnare reprezentanți ai 

Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități 

Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ,,Oltul”; 



b) Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 8 din 26.01.2017 cu privire la desemnare membri în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,OLT-ECO”; 

c) art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 13 din 25.01.2007 privind aprobarea participării 

Consiliului Județean Olt la înființarea Societății Comerciale ,,Compania de Apă Olt” S.A. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Olt va lua măsuri pentru asigurarea reprezentării județului 

Olt în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunarea generală a societății 

comerciale menționate la   art. 1, în conformitate cu prevederile art. 175 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ,,Oltul”, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,OLT-ECO”, Societății Comerciale ,,Compania de Apă Olt” S.A., Serviciului Unitatea de Implementare a 

Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Președintelui Consiliului Județean Olt, Vicepreședintelui Consiliului Județean Olt -domnul Virgil Delureanu, 

domnului  Costinel Netcu, pentru aducere la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului-Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                              Contrasemnează 

                  Secretar al județului 

                                                                                   Marinela-Elena ILIE                                                

 

 

 

Slatina, 29.08.2019 

Nr. 135 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi ,,pentru” 

 

 

 


