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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 2019 și a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Olt” 

 
 

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 11394/09.10.2019 la Proiectul de Hotărare nr. 11395/09.10.2019; 

- Raportul Arhitectului Șef al Județului Olt - Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de 

Mediu, nr. 11400/09.10.2019; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea domeniului 

public și privat nr. 11415/10.10.2019; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia 

mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 11414/10.10.2019; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 11412/10.10.2019; 

- Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și 

Relații cu Cetățenii nr. 11413/10.10.2019; 

- Adresa S.C. Compania de Apă Olt S.A. nr. 927/130/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 

11345/08.10.2019; 

- Avizul C.T.E. al S.C. Compania de Apă Olt S.A. nr. 37/08.10.2019; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 

eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și 

a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației; 

- Prevederile art.3 alin.(1), art.8 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art.12 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărarea Consiliului Județean Olt nr. 186/05.11.2018, pentru aprobarea Master Planului Județului Olt, a Studiului de 

Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul 

Olt, în perioada 2014-2020”;  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) și f), alin. (3) lit. f) și alin. (5) lit. m) , art.182 alin. (1) si (4) 

coroborat cu art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 

administrativ, completată prin Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 63/2019, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit 2019 cu indicatorii tehnico-economici actualizați 

pentru “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Olt”, conform 

Anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și 

Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. Compania de Apă 

Olt S.A. pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, Preşedintelui Consiliului Județean Olt si Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Olt. 

PRESEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                          Contrasemnează                                 

                                                                                                       Secretarul Județului 

                                                                                                         Marinela-Elena ILIE  

SLATINA, 10.10.2019 

NR. 154 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru” 

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

 

http://www.cjolt.ro/


HOTĂRÂRE 

 cu privire la: acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2019 

 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11428/10.10.2019 la proiectul de hotărâre nr.11429/10.10.2019; 

- Raportul comun nr. 11438/10.10.2019 al Direcției Economică-Buget-Finanțe și al Serviciului Administrație Publică, 

Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului; 

- Avizul nr. 11913/22.10.2019 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement; 

- Avizul nr.11921/22.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.11929/22.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, Protecţie 

Copii şi Culte; 

- Avizul nr.11940/22.10.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- 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; 

- Adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.3561/01.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.11059/01.10.2019; 

- Diplomele prin care se acordă de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, 

Organism de specialitate al Ministerului Culturii și Identității  Naționale, în data de 01 Martie 2019, titlul de Tezaur 

Uman Viu domnului Constantin Nițu din satul Cornățelu, comuna Poboru, județul Olt,  și domnului Gheorghe Tănase 

din comuna Corbu, județul Olt; 

- Prevederile anexei nr.10, Capitolul I, punctul B din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile anexei nr. 2 din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), 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, completată 

prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2019, 
  

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă acordarea de premii individuale în valoare netă de 2.500 lei domnului Constantin 

Nițu din sat Cornățelu, comuna Poboru, județul Olt, meșter în realizarea țesăturilor și cusăturilor, și 

domnului Gheorghe Tănase din comuna Corbu, județul Olt, meșter în prelucrarea lemnului, ca urmare a 

obținerii de către aceștia a  titlului onorific de Tezaur Uman Viu - titlu acordat de către Comisia Națională 

pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Organism de specialitate al Ministerului Culturii și 

Identității  Naționale, în data de 1 martie 2019.  

Art.2. Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 51.02 ”Autorități publice și acțiuni 

externe”, paragraful 51.02.01.03 ”Autorități executive”, titlul II ”Bunuri și servicii”, alineatul 20.30.30 ”Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice Buget-Finanțe, Serviciului Financiar-

Contabilitate și Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al 

Județului Olt din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru aducerea la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului-Județul Olt. 
 

PREȘEDINTE,   

Marius OPRESCU 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                 Secretar al Județului  

                                                                                Marinela - Elena ILIE 

Slatina 24.10.2019 

Nr.155 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31  voturi “pentru” și 1 ”neparticipare” la vot. 

 

 



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 SEPTEMBRIE 2019 
 

Având  în vedere: 

 referatul de aprobare nr.11498/14.10.2019 la Proiectul de Hotărâre nr.11499/14.10.2019; 

 raportul nr.11502/14.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 avizul nr.11941/22.10.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public si privat  al judeţului; 

 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 74744/11.10.2019, comunicat cu adresa 

nr. 74745/11.10.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 11469/11.10.2019; 

 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, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2019, 

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 SEPTEMBRIE 2019, după cum urmează:   

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în luna 

SEPTEMBRIE 

2019 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

SEPTEMBRIE 

2019 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

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

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
476.395 68.219 544.614 109,63 4.967,75 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
243.649 31.411 275.060 53,00 5.189,81 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
312.714 42.292 355.006 58,00 6.120,79 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
235.325 102.989 338.314 49,00 6.904,37 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
284.285 58.011 342.296 75,47 4.535,52 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
257.035 40.731 297.766 43,00 6.924,79 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

DRĂGĂNEȘTI OLT 

144.737 28.989 173.726 34,40 5.050,17 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă BĂBICIU 
62.011 33.308 95.319 12,40 7.687,02 

 TOTAL 2.016.151 405.950 2.422.101 434,90 5.569,33 

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 

SLATINA, 24.10.2019                                                                                     Marinela-Elena ILIE 

Nr.156 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și 1 „neparticipare” la vot. 



HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformarea unor posturi vacante, desființarea și înființarea unui post  

în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11577/15.10.2019 la proiectul de hotărâre nr.11578/15.10.2019; 

- Raportul nr.11581/15.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.11914/22.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr.11922/22.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.11930/22.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5467/10.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.11455/10.10.2019; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.21/ 09.10.2019; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.15/30.01.2019 referitoare la: 

încadrarea doamnei Trăistaru Camelia în funcția de Farmacist, (poziția nr.132 în Statul de Funcții al Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările 

ulterioare) și stabilirea salariului de bază și a mărimii concrete a sporurilor pentru personalul din cadrul Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- 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.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației 

publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile pct.4 de la lit.B. “Alt personal” a Anexei 3 (NORMATIVE DE PERSONAL pentru unităţi, secţii şi 

compartimente de cronici) la Ordinul ministrului sănătăţii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal 

pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii 

publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, modificat prin Ordinului ministrului sănătăţii 

nr.808/2019; 

- prevederile art.2 alin.(3), art.41-42 și art.49 din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor 

farmaceutice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.444/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.270 din data de 9 aprilie 2019; 

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială), 

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

asistenţă medico-socială), lit.a) (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar), subpct.a.4. (Unităţi 

sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială), poziția nr.25; 

- prevederile Anexei nr.VIII (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRAȚIE”) la 

legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II, lit.B) (Alte unități bugetare de 

subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții), pct.I 

(Salarii de bază pentru funcţii de specialitate), lit.b) (Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale), poziția nr.2, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) 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, completată prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2019, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 



Art.1. Începând cu data de 01.11.2019, se aprobă transformarea unor posturi vacante în Statul de 

funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

 transformarea postului vacant de asistent medical, specialitatea Medicină Generală, nivel studii PL, din 

cadrul Secției Psihiatrie II a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (poziția nr.87 în Statul de Funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/ 

21.12.2017, cu modificările ulterioare) în post de asistent medical, grad profesional debutant specialitatea 

Medicină Generală,  nivel studii PL; 

 transformarea postului vacant de referent de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din cadrul 

Biroului Management al Calității Serviciilor Medicale al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

(poziția nr.148 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat  prin  Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările  ulterioare) în post de referent de specialitate, 

grad profesional III, nivel studii S. 

Art.2. Începând cu data de 01.12.2019, se aprobă desființarea postului ocupat de farmacist, 

specialitatea Farmacie, nivel studii S, din cadrul Farmaciei Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

(pozitia nr.132 în Statul de Funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare). 

Art.3. Cu aceeași dată prevăzută la art.2, se aprobă înființarea postului de farmacist – șef, specialitatea 

Farmacie, nivel studii S, în cadrul Farmaciei Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în conformitate cu 

prevederile art.2 alin.(3), art.42 alin.(1) și art.49 alin.(4) din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea unităţilor farmaceutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.444/2019. 

Art.4. Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în Anexa nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 

corespunzător cu prevederile art.1, art.2 și art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

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

Olt, 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, 24.10.2019 

Nr.157 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru” 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanţare locală pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023 

 
 

Având  în vedere : 

 referatul de aprobare nr. 11500/14.10.2019 la proiectul de hotărâre nr. 11501/14.10.2019; 

 raportul nr.11510/14.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 avizul nr.11942/22.10.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public si privat  al judeţului; 

 avizul nr.11936/22.10.2019 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

 avizul nr.11923/22.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 



 avizul nr.11938/22.10.2019 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 

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

 prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) și alin. (4) lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 adresa nr. OT133098/01.10.2019 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr. 11080/01.10.2019; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), 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, 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare si/sau de capital, în ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023, conform Anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele din cota de 

18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare si/sau de capital, în ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023, conform Anexei nr. 2. 

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

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

Finanţelor Publice 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, 24.10.2019 

Nr. 158 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru”. 

 

  ANEXA Nr. 1 la H.C.J. nr.158 /24.10.2019 
      

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanţare locală pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 

     
mii lei 

Nr. 

crt. 
LOCALITATEA 

Propuneri 

2020 

Estimări 

2021 2022 2023 

TOTAL 26.126 6.855 6.488 6.149 

TOTAL MUNICIPII 586 189 158 149 

1 Caracal 293 94 79 74 

2 Slatina 293 95 79 75 

TOTAL ORASE 1.620 426 402 384 

1 Bals 270 71 67 64 

2 Corabia 270 71 67 64 

3 Draganesti 270 71 67 64 

4 Piatra Olt 270 71 67 64 



5 Potcoava 270 71 67 64 

6 Scornicesti 270 71 67 64 

TOTAL COMUNE 23.920 6.240 5.928 5.616 

1 Baldovinesti 230 60 57 54 

2 Babiciu 230 60 57 54 

3 Balteni 230 60 57 54 

4 Barasti 230 60 57 54 

5 Barza 230 60 57 54 

6 Bobicesti 230 60 57 54 

7 Brastavatu 230 60 57 54 

8 Brancoveni 230 60 57 54 

9 Brebeni 230 60 57 54 

10 Bucinisu 230 60 57 54 

11 Calui 230 60 57 54 

12 Carlogani 230 60 57 54 

13 Cezieni 230 60 57 54 

14 Cilieni 230 60 57 54 

15 Colonesti 230 60 57 54 

16 Corbu 230 60 57 54 

17 Coteana 230 60 57 54 

18 Crampoia 230 60 57 54 

19 Cungrea 230 60 57 54 

20 Curtisoara 230 60 57 54 

21 Daneasa 230 60 57 54 

22 Deveselu 230 60 57 54 

23 Dobretu 230 60 57 54 

24 Dobrosloveni 230 60 57 54 

25 Dobroteasa 230 60 57 54 

26 Dobrun 230 60 57 54 

27 Draghiceni 230 60 57 54 

28 Fagetelu 230 60 57 54 

29 Falcoiu 230 60 57 54 

30 Farcasele 230 60 57 54 

31 Ganeasa 230 60 57 54 

32 Gavanesti 230 60 57 54 

33 Garcov 230 60 57 54 

34 Ghimpeteni 230 60 57 54 

35 Giuvarasti 230 60 57 54 

36 Gostavatu 230 60 57 54 

37 Gradinari 230 60 57 54 

38 Gradinile 230 60 57 54 

39 Grojdibodu 230 60 57 54 

40 Gura Padinii 230 60 57 54 

41 Ianca 230 60 57 54 

42 Iancu Jianu 230 60 57 54 

43 Icoana 230 60 57 54 

44 Ipotesti 230 60 57 54 

45 Izbiceni 230 60 57 54 

46 Izvoarele 230 60 57 54 

47 Leleasca 230 60 57 54 

48 Maruntei 230 60 57 54 

49 Mihaiesti 230 60 57 54 

50 Milcov 230 60 57 54 

51 Morunglav 230 60 57 54 

52 Movileni 230 60 57 54 

53 Nicolae Titulescu 230 60 57 54 

54 Obarsia 230 60 57 54 



55 Oboga 230 60 57 54 

56 Oporelu 230 60 57 54 

57 Optasi Magura 230 60 57 54 

58 Orlea 230 60 57 54 

59 Osica de Jos 230 60 57 54 

60 Osica de Sus 230 60 57 54 

61 Parscoveni 230 60 57 54 

62 Perieti 230 60 57 54 

63 Plesoiu 230 60 57 54 

64 Poboru 230 60 57 54 

65 Priseaca 230 60 57 54 

66 Radomiresti 230 60 57 54 

67 Redea 230 60 57 54 

68 Rotunda 230 60 57 54 

69 Rusanesti 230 60 57 54 

70 Samburesti 230 60 57 54 

71 Sarbii Magura 230 60 57 54 

72 Scarisoara 230 60 57 54 

73 Schitu 230 60 57 54 

74 Seaca 230 60 57 54 

75 Slatioara 230 60 57 54 

76 Spineni 230 60 57 54 

77 Sprincenata 230 60 57 54 

78 Stoenesti 230 60 57 54 

79 Stoicanesti 230 60 57 54 

80 Strejesti 230 60 57 54 

81 Studina 230 60 57 54 

82 Serbanesti 230 60 57 54 

83 Soparlita 230 60 57 54 

84 Stefan cel Mare 230 60 57 54 

85 Tatulesti 230 60 57 54 

86 Teslui 230 60 57 54 

87 Tia Mare 230 60 57 54 

88 Topana 230 60 57 54 

89 Traianu 230 60 57 54 

90 Tufeni 230 60 57 54 

91 Urzica 230 60 57 54 

92 Valea Mare 230 60 57 54 

93 Vadastra 230 60 57 54 

94 Vadastrita 230 60 57 54 

95 Valeni 230 60 57 54 

96 Valcele 230 60 57 54 

97 Verguleasa 230 60 57 54 

98 Visina 230 60 57 54 

99 Visina Noua 230 60 57 54 

100 Vitomiresti 230 60 57 54 

101 Vladila 230 60 57 54 

102 Voineasa 230 60 57 54 

103 Vulpeni 230 60 57 54 

104 Vulturesti 230 60 57 54 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

    Contrasemnează   

                      Secretarul Judeţului Olt   

            Marinela-Elena ILIE   

Director Executiv      

Constanţa DUMITRU      



  ANEXA Nr. 2  la H.C.J. nr.158 /24.10.2019 
      

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele din cota de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanţare localăpe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 

     
mii lei 

Nr. 

crt. 
LOCALITATEA 

Propuneri 

2020 

Estimări 

2021 2022 2023 

TOTAL 18.745 9.782 9.928 10.074 

TOTAL MUNICIPII 445 244 274 206 

1 Caracal 222 122 137 103 

2 Slatina 223 122 137 103 

TOTAL ORASE 1.140 594 606 612 

1 Bals 190 99 101 102 

2 Corabia 190 99 101 102 

3 Draganesti 190 99 101 102 

4 Piatra Olt 190 99 101 102 

5 Potcoava 190 99 101 102 

6 Scornicesti 190 99 101 102 

TOTAL COMUNE 17.160 8.944 9.048 9.256 

1 Baldovinesti 165 86 87 89 

2 Babiciu 165 86 87 89 

3 Balteni 165 86 87 89 

4 Barasti 165 86 87 89 

5 Barza 165 86 87 89 

6 Bobicesti 165 86 87 89 

7 Brastavatu 165 86 87 89 

8 Brancoveni 165 86 87 89 

9 Brebeni 165 86 87 89 

10 Bucinisu 165 86 87 89 

11 Calui 165 86 87 89 

12 Carlogani 165 86 87 89 

13 Cezieni 165 86 87 89 

14 Cilieni 165 86 87 89 

15 Coloneşti 165 86 87 89 

16 Corbu 165 86 87 89 

17 Coteana 165 86 87 89 

18 Crampoia 165 86 87 89 

19 Cungrea 165 86 87 89 

20 Curtisoara 165 86 87 89 

21 Daneasa 165 86 87 89 

22 Deveselu 165 86 87 89 

23 Dobretu 165 86 87 89 

24 Dobrosloveni 165 86 87 89 

25 Dobroteasa 165 86 87 89 

26 Dobrun 165 86 87 89 

27 Draghiceni 165 86 87 89 

28 Fagetelu 165 86 87 89 

29 Falcoiu 165 86 87 89 

30 Farcasele 165 86 87 89 

31 Ganeasa 165 86 87 89 

32 Gavanesti 165 86 87 89 

33 Garcov 165 86 87 89 

34 Ghimpeteni 165 86 87 89 



35 Giuvarasti 165 86 87 89 

36 Gostavatu 165 86 87 89 

37 Gradinari 165 86 87 89 

38 Gradinile 165 86 87 89 

39 Grojdibodu 165 86 87 89 

40 Gura Padinii 165 86 87 89 

41 Ianca 165 86 87 89 

42 Iancu Jianu 165 86 87 89 

43 Icoana 165 86 87 89 

44 Ipotesti 165 86 87 89 

45 Izbiceni 165 86 87 89 

46 Izvoarele 165 86 87 89 

47 Leleasca 165 86 87 89 

48 Maruntei 165 86 87 89 

49 Mihaiesti 165 86 87 89 

50 Milcov 165 86 87 89 

51 Morunglav 165 86 87 89 

52 Movileni 165 86 87 89 

53 Nicolae Titulescu 165 86 87 89 

54 Obarsia 165 86 87 89 

55 Oboga 165 86 87 89 

56 Oporelu 165 86 87 89 

57 Optasi Magura 165 86 87 89 

58 Orlea 165 86 87 89 

59 Osica de Jos 165 86 87 89 

60 Osica de Sus 165 86 87 89 

61 Parscoveni 165 86 87 89 

62 Perieti 165 86 87 89 

63 Plesoiu 165 86 87 89 

64 Poboru 165 86 87 89 

65 Priseaca 165 86 87 89 

66 Radomiresti 165 86 87 89 

67 Redea 165 86 87 89 

68 Rotunda 165 86 87 89 

69 Rusanesti 165 86 87 89 

70 Samburesti 165 86 87 89 

71 Sarbii Magura 165 86 87 89 

72 Scarisoara 165 86 87 89 

73 Schitu 165 86 87 89 

74 Seaca 165 86 87 89 

75 Slatioara 165 86 87 89 

76 Spineni 165 86 87 89 

77 Sprincenata 165 86 87 89 

78 Stoenesti 165 86 87 89 

79 Stoicanesti 165 86 87 89 

80 Strejesti 165 86 87 89 

81 Studina 165 86 87 89 

82 Serbanesti 165 86 87 89 

83 Soparlita 165 86 87 89 

84 Stefan cel Mare 165 86 87 89 

85 Tatulesti 165 86 87 89 

86 Teslui 165 86 87 89 

87 Tia Mare 165 86 87 89 

88 Topana 165 86 87 89 

89 Traianu 165 86 87 89 

90 Tufeni 165 86 87 89 

91 Urzica 165 86 87 89 



92 Valea Mare 165 86 87 89 

93 Vadastra 165 86 87 89 

94 Vadastrita 165 86 87 89 

95 Valeni 165 86 87 89 

96 Valcele 165 86 87 89 

97 Verguleasa 165 86 87 89 

98 Visina 165 86 87 89 

99 Visina Noua 165 86 87 89 

100 Vitomiresti 165 86 87 89 

101 Vladila 165 86 87 89 

102 Voineasa 165 86 87 89 

103 Vulpeni 165 86 87 89 

104 Vulturesti 165 86 87 89 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

    Contrasemnează   

                    Secretarul Judeţului Olt   

            Marinela-Elena ILIE   

Director Executiv       

Constanţa DUMITRU      

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 

Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, 

aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU pentru Biblioteca 

Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ și a duratei contractului de management, încetarea contractului de 

management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum 

și cu privire la numirea managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ 

 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11637/16.10.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.11638/16.10.2019; 

- Raportul nr.11644/16.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.11924/22.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.11915/22.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr.11931/22.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b) și art.52 lit.a) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.2 lit.b) și f), art.4 alin.(2), art.15 alin.(1), art.19 alin.(5), art. 20 alin. (4)-(6), art.22 alin.(1), art.23, 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 biblioteci) al Capitolului II (Salarii de 

bază din sistemul bibliotecilor publice din România) 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; 

- 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; 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf


- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.92/27.06.2019 cu privire la constatarea încetării contractului de 

management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ,ˮ precum și cu privire la 

desemnarea managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ;ˮ 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/29.08.2019 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”; 

- proiectul de management al domnului Dumitrescu Florian depus cu cererea înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10280/16.09.2019; 

- raportul final nr.11257/07.10.2019 privind concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt 

pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ;ˮ 

- rezultatul final nr.11280/07.10.2019 la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt 

pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ;ˮ 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11311/08.10.2019, prin care domnul Dumitrescu Florian  a 

declarat că nu contestă punctajul și procedura de organizare a concursului de proiecte de management; 

- prevederile art.3 din Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între Consiliul 

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

Florian – manager (director) interimar al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ,ˮ înregistrat la Consiliul Județean Olt 

sub nr.6379/12.06.2019 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu  ˮsub nr.740/12.06.2019; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.418/11.10.2019 cu privire la aprobarea rezultatului 

final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager 

(director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ,ˮ aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian 

DUMITRESCU pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu  ˮși a duratei contractului de management, încetarea 

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

și cu privire la numirea managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ;ˮ 

- prevederile art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Președinte 

al Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24/23.02.2017; 

- Contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – 

Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion 

Minulescu ,ˮ înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11544/14.10.2019 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu  ˮ

sub nr.1170/14.10.2019, 

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

din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanța de Urgenţă 

a Guvernului nr.63/2019, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul 

Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, 

concretizat în nota 9,73 – obținută de domnul Dumitrescu Florian, consemnat în raportul final 

nr.11257/07.10.2019. 

Art.2. Se aprobă proiectul de management pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, elaborat 

de domnul Dumitrescu Florian și depus cu cererea înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10280/16.09.2019, precum și durata de 4 ani a contractului de management încheiat între Consiliul 

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

Dumitrescu Florian – manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrat la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11544/14.10.2019 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ sub 

nr.1170/14.10.2019. 

Art.3. Începând cu data de 14.10.2019, încetează contractul de management pentru perioada asigurării 

interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele 

Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – manager (director) interimar al Bibliotecii Județene 

Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6379/12.06.2019 și la Biblioteca Județeană 

Olt ,,Ion Minulescuˮ sub nr.740/12.06.2019, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat.  



Art.4. (1) Începând cu data de 14.10.2019, domnul Dumitrescu Florian se numește în funcția de 

manager (director), grad II al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ. 

(2) Domnul Dumitrescu Florian exercită funcția de manager (director), grad II al Bibliotecii Județene 

Olt ,,Ion Minulescuˮ, în perioada 14.10.2019 – 14.10.2023, în conformitate cu prevederile Contractului de 

management încheiat cu Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele 

Consiliului Județean Olt și înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11544/14.10.2019 și la Biblioteca 

Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ sub nr.1170/14.10.2019. 

Art.5. (1) Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiție în condițiile Legii contenciosului administrativ 

nr.544/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Termenul de contestație curge de la data comunicării Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Olt nr.418/11.10.2019 cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management 

organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Județene 

Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU 

pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ și a duratei contractului de management, încetarea 

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

Minulescuˮ, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt ,,Ion 

Minulescuˮ. 

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 

nr.418/11.10.2019, precum și orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art.7. 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 Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, domnului Dumitrescu Florian 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 24.10.2019 

Nr. 159 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.  

                       

  

HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2019 

 
 

Având în vedere : 

 Referatul de aprobare nr. 11607/15.10.2019 la proiectul de hotărâre nr. 11608/15.10.2019; 

 Raportul nr. 11613/15.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 Avizul nr.11943/22.10.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public si privat  al judeţului; 

 Prevederile art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b), alin. (3) lit. a), 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, 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 30.09.2019, conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2019, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne la data de 30.09.2019, conform 

anexei nr. 3. 



Art. 4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget-Finanţe, Serviciului Buget, 

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

Finanțelor Publice 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, 24.10.2019 

Nr.160  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32  voturi „pentru”. 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Comisia de Orientare Școlară și 

Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt 

 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11038/01.10.2019 la Proiectul de Hotărâre nr.11039/01.10.2019; 

- Raportul nr.11050/01.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.11925/22.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.11916/22.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr.11932/22.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- prevederile Deciziei de înființare a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt nr.36/2006, emisă 

de Inspectoratul Școlar al Județului Olt; 

- Adresa nr.557/12.09.2019 a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.10306/17.09.2019; 

- prevederile art.50 alin.(1), art.99 alin.(2) și alin.(4)-(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.7 alin.(1) lit.b), art.8 alin.(1)-(3) lit.d), art.9 alin.(3) lit.e) și alin.(6) și art.10 din 

Ordinul comun al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministrului Sănătăţii și 

Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru 

evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi 

profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi 

şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică prin modificarea 

calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat 

de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.368/30.09.2019 referitoare la aprobarea STATULUI 

DE PERSONAL pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru al 

Consiliului Judeţean Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, cu drepturile salariale, 

începând cu data de 01 octombrie 2019,  

În temeiul 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, completată prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.63/2019, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se desemnează doamna Pătrulescu Iuliana - Alina, inspector, clasa I, grad profesional superior 

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

http://www.cjolt.ro/


aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, ca reprezentant al Consiliului Județean Olt în Comisia 

de Orientare Școlară și Profesională (COSP) din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Olt, pentru o perioadă de 2 ani. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Pătrulescu Iuliana - Alina, Centrului Județean de 

Resurse și de Asistență Educațională Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și 

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

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                         Secretar al Județului 

                                                                                           Marinela-Elena ILIE 

SLATINA 24.10.2019 

Nr. 161 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru” și o neparticipare la vot. 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 11861/21.10.2019 la Proiectul de   Hotărâre nr.11862/21.10.2019; 

- Raportul nr.11866/21.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Avizul nr.11995/23.10.2019 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) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Nota de fundamentare nr. 5428/08.10.2019 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, inregistrata la Consiliul 

Judetean Olt sub nr. 11338/08.10.2019; 

- Adresa nr.29642/08.10.2019 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.11375/09.10.2019; 

- Adresa nr.73122/07.10.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 11487/11.10.2019; 

- Adresa nr.73125/07.10.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 11488/11.10.2019; 

- Referatul nr.11666/16.10.2019 al Directiei Tehnice si Investitii, aprobat de ordonatorul principal de credite;  

- Adresa nr.30718/21.10.2019 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 

nr.11841/21.10.2019; 

- Nota de fundamentare nr.3601/21.10.2019 a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor, inregistrata la Consiliul 

Judetean Olt sub nr.11849/21.10.2019; 

- Nota de fundamentare nr.77118/21.10.2019 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, 

inregistrata la Consiliul Judetean sub nr.11846/21.10.2019,  

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, 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2019, 
 

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 aproba rectificarea fiselor obiectivelor de investitii: 

- „Extindere si schimbare de destinatie corp C1, demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil Cresa nr.1 in 

vederea aducerii in stare de functionare si desfasurarii de activitati medicale”, Spitalul Judetean de Urgenta 

Slatina, Județul Olt; 

- „Modernizare, reabilitare si recompartimentare Pavilion Materno-Infantil (etaj 2, 3 partial - Corp A, 

Sali nasteri, etaj 5, 6 si etaj 9)”- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judetul Olt, conform anexelor nr.3 si 

4. 

Art.4. Se aprobă rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la capitolul 66.10 „Sanatate” 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. 5. 

Art.5. Se aprobă: 

- rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate la 

capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” subcapitolul 68.02.04 „Asistenta acordata persoanelor in 

varsta” pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, pe anul 2019; 

- rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate la 

capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” subcapitolul 68.02.06 „Asistenta sociala pentru familie si 

copii” pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, pe anul 2019, conform anexelor 

nr. 6 si 7. 

Art.6. Se aprobă lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate 

la capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” subcapitolul 68.02.06 „Asistenta sociala pentru familie si 

copii” pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Proiect POCU/465/4/4/128038: 

„VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta!” pe anul 2019, conform anexei nr.8. 

Art.7. Se aprobă rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la capitolul 84.02 „Transporturi”, subcapitolul 84.02.03 „Transport rutier”, paragraful 

84.02.03.01 „Drumuri si poduri” pe anul 2019, conform anexei nr.9. 

Art.8. Se aprobă rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de 

bunuri repartizate la capitolul 54.10 „Alte servicii publice generale” subcap. 54.10.10 „Servicii publice 

comunitare de evidenta a persoanelor” pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt, pe anul 

2019, conform anexei nr. 10. 

Art.9. Se aproba rectificarea fisei obiectivului de investitii „Modernizare drum judetean DJ 642, 

Stoenesti (intersectie DN 6) -Giuvarasti (limita judetul Teleorman), conform anexei nr.11. 

Art.10. Se aproba rectificarea fisei obiectivului de investitii „Demolare corp C1 si construire Casa de 

tip familial” in municipiul Caracal str. Mircea Voda nr.108, conform anexei nr.12. 

Art.11. Se aproba fisa obiectivului de investitii „Demolare corpuri C1 si C2 si construire Casa de tip 

familial” in municipiul Caracal str. Mircea Voda nr.82, conform anexei nr.13. 

Art.12. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” defalcată 

pe categorii de bunuri, pe anul 2019, conform anexei nr.14. 

Art.13. Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.14. 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, 24.10.2019 

Nr.162  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  32   voturi „pentru”. 

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

 

 

http://www.cjolt.ro/


HOTĂRÂRE 

cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație 

al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020 

 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11417/10.10.2019 la Proiectul de Hotărâre nr.11418/10.10.2019; 

- Raportul nr.11424/10.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.11926/22.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.11917/22.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr.11933/22.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- prevederile Deciziei de înființare a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt nr.36/2006, emisă de 

Inspectoratul Școlar al Județului Olt; 

- prevederile Hotărârii nr.573/05.09.2019 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt; 

- Adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt nr.642/01.10.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11131/02.10.2019; 

- prevederile art.1, art.50 alin.(1), art.96 alin.(1) și (7) și art.99 alin.(2) și alin.(4)-(7) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2, art.12 alin.(2)-(3) lit.b), art.13 și art.24 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului 

Educației Naționale nr.3608/2014; 

- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Cap.III art.25 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională Olt – An școlar 2019 – 2020, înregistrat la Centrul Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Olt sub nr.564/16.09.2019; 

- prevederile art.3, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin.(3), 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, 

În temeiul 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, completată prin Ordonanța de Urgență  a 

Guvernului nr.63/2019, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv doamna CIORCEANU Ionela, 

consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar – Contabilitate al Direcției Economice, Buget – 

Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, ca membru în Consiliul de Administrație al 

Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei CIORCEANU Ionela, Centrului Județean de Resurse și 

de Asistență Educațională Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și 

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

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                       Secretar al Județului 

                                                                                           Marinela-Elena ILIE 

SLATINA 24.10.2019 

Nr. 163 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.  



HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții  

”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina,  

cu principalii indicatori tehnico - economici revizuiți 

 
 

Având  în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 11474/11.10.2019 la proiectul de hotărâre   nr. 11475/11.10.2019; 

-  raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 11480/11.10.2019; 

- avizul nr. 11937/22.10.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- avizul nr. 11939/22.10.2019 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice si protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 

- avizul nr. 11996/23.10.2019 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- 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; 

- proiectul nr. 8/2017 ”Modernizare, Reabilitare  și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, faza  D.A.L.I., 

elaborat de către S.C. ARX DECENS S.R.L.;   

- proiectul nr. 35/2018 ”Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, faza  P.T., 

elaborat  de  către  S.C. CONSULTING URBAN PROIECT GRUP S.R.L.; 

- avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt  nr. 70/18/SU-OT/03.12.2018; 

- procesul - verbal de control al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt nr. 

4337206/20.03.2019; 

- adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt nr. 4312531/13.05.2019; 

- memoriu justificativ de modificare a indicatorilor  tehnico - economici, întocmit de către S.C. CONSULTING 

URBAN PROIECT GRUP S.R.L.   și înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub  nr. 25079/22.08.2019; 

- Hotărârea  nr. 18/07.10.2019  a  Comitetului  director  al  Spitalului  Județean  de  Urgență  Slatina; 

- nota  de  fundamentare  a  Spitalului  Județean  de  Urgență  Slatina nr. 29825/10.10.2019; 

- devizul general al obiectivului de investiții ”Modernizare, Reabilitare  și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. 

Slatina, întocmit de către S.C. CONSULTING URBAN PROIECT GRUP S.R.L.; 

- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 29837/10.10.2019,  înregistrată  la  Consiliul  Județean  Olt  cu  nr. 

11456/10.10.2019; 

- 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, art.7 alin. (2) și alin. (6), art. 9 și art. 12 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, 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019, 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adoptă prezenta  hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru  obiectivul de investiții ”Modernizare, 

Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina, cu principalii indicatori tehnico - 

economici  revizuiți, după cum urmează:      

Valoarea totală (inclusiv TVA)                                   8.100.228,68 lei   

din  care :  

- construcții-montaj (inclusiv TVA)                              6.350.818,22 lei                                              

Durata de  realizare  a investiției                                                 22 luni 

Capacități: 

- suprafața  construită                                                             572,00 mp 

- suprafața  desfășurată                                                        3432,00 mp 

Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 



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

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Spitalului Județean de Urgență  Slatina în 

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

 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          Secretarul Județului 

                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 24.10.2019 

Nr. 164 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi ,,pentru”.  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

    cu privire la transformare posturi aferente personalului contractual în statele de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  

– aparatul propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11658/16.10.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.11659/16.10.2019; 

- Raportul nr.11665/16.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.11918/22.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr.11927/22.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.11934/22.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.74376/10.10.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat Consiliului 

Județean Olt cu Adresa nr.74377/10.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11439/10.10.2019; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.14/09.10.2019; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.41 alin.(2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(2) – (4) și art.69 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate și a aparatului permanent de lucru al Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul 

instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Olt nr.174/28.05.2015; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) și alin.(3), art.3 alin.(1) și alin.(4), art.9, art.11 alin.(1) și alin.(5), art.31 alin.(2)-(5) 

și alin.(8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea reorganizării Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții 

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de 

personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statului de 

funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.149/26.09.2019 cu privire la aprobarea statului de funcții al 

Complexului servicii pentru persoane adulte Slatina - serviciu social din structura Direcției Generale de Asistență Socială 



și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele 

servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.32 alin.(4) lit. d) și g) și art.33 alin. (3) lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției 

Generale de Asistență a Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.117/26.07.2018. 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b), 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, 

completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2019   
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.10.2019, se aprobă transformarea unor posturi aferente personalului 

contractual din statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 

aparatul propriu și ale unor servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura 

direcției, ca urmare a promovării în grad/treaptă profesională, precum și într-o funcție pentru care este 

prevăzut un nivel de studii superior, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2.  Începând cu data de 01.11.2019, se aprobă transformarea postului vacant aferent personalului 

contractual de execuție de asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL, din cadrul 

Complexului servicii persoane adulte Slatina (poziția nr.11 în statul de funcții înscris în anexa nr.1 la H.C.J. 

nr.149/26.09.2019) în post de asistent medical, nivel studii PL. 

 Art.3.  Statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 

aparatul propriu și ale unor servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției 

înscrise în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.149/26.09.2019, respectiv în anexele nr.31-33, 35-38, 40-47, 51-53 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod 

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

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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, 24.10.2019  

Nr.165 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 

 
    Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.165/24.10.2019 

 

Transformarea, începând cu 01.10.2019, a unor posturi aferente personalului contractual din statele de funcții 

ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și ale unor servicii 

sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției, ca urmare a promovării în 

grad/treaptă profesională, precum și într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior 

 

1. DGASPC OLT – APARATUL PROPRIU 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.148/26.09.2019 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

167 

Inspector de specialitate, nivel 

studii S, grad profesional I 

Inspector de specialitate, nivel 

studii S, grad profesional IA 

 

 

 



2. SERVICIILE SOCIALE CU ŞI FĂRĂ CAZARE, FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, DIN 

STRUCTURA DIRECŢIEI 
 

Complex servicii Slatina 

Poziția din Statul de funcții aprobat 

prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală  

de execuție existentă 

 

Funcția contractuală de execuție în 

care se transformă 

 

10 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii G, 

treaptă profesională I 

 

Centrul maternal „Adelina” Slatina 

 

Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

  

Casele de tip familial „Sf. Valentin” Slatina 

Poziția din Statul de funcții aprobat 

prin HCJ Olt nr.88/2016 cu modificările 

și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

3 

Psiholog, nivel studii S, grad 

profesional Stagiar 

Psiholog, nivel studii S, grad 

profesional Practicant 

 

38 

Educator, nivel studii S, grad 

profesional Debutant 

Educator, 

nivel studii S 

 

39 

Administrator, nivel studii M, 

treaptă profesională  II 

Administrator, nivel studii M, 

treaptă profesională  I 

 

40 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

Casele de tip familial „Luminița” Slatina 

Poziția din Statul de funcții aprobat 

prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

30 

Asistent medical, nivel studii 

PL 

Asistent medical, nivel studii 

PL, grad profesional Principal 

 

33 

Asistent medical, nivel studii 

PL, grad profesional Debutant 
Asistent medical, nivel studii PL 

 

34 

Asistent medical, nivel studii 

PL, grad profesional Debutant 
Asistent medical, nivel studii PL 

 

Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina 

 

Poziția din Statul de funcții aprobat 

prin HCJ Olt nr.88/2016 cu  modificările și 

completările ulterioare 

 

Funcția contractuală 

de execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

12 

Infirmieră, 

nivel studii G, treaptă 

profesională Debutant 

Infirmieră, 

nivel studii G 

Poziția din Statul de funcții aprobat prin 

HCJ Olt nr.88/2016 cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Funcția contractuală 

de execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

15 

Inspector de specialitate, nivel 

studii S, grad profesional I 

Inspector de specialitate, nivel 

studii S, grad profesional IA 

 

22 

Consilier juridic, nivel studii 

S, grad profesional Debutant 

Consilier juridic, nivel studii S, 

grad profesional II 

Poziția din Statul de funcții aprobat 

prin HCJ Olt nr.88/2016 cu modificările și 

completările ulterioare 

Funcția contractuală 

de execuție existentă 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

14 

Educator, 

nivel studii S 

Educator, nivel studii S, grad 

profesional Principal 



Casele de tip familial „Mugurel” Slatina 

Poziția din Statul de funcții aprobat 

prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

19 

Instructor de educație, nivel studii 

M 
Educator, nivel studii S 

 

21 

Instructor de educație, nivel studii 

M, treaptă profesională Debutant 

Instructor de educație, 

nivel studii M 

 

22 

Instructor de educație, nivel studii 

M, treaptă profesională Debutant 

Instructor de educație, 

nivel studii M 

 

23 

Instructor de educație, nivel studii 

M, treaptă profesională Debutant 

Instructor de educație, 

nivel studii M 

 

26 

Asistent medical, nivel studii PL, 

grad profesional Debutant 
Asistent medical, nivel studii PL 

 

Casele de tip familial „Sf. Nicolae” Caracal 

Poziția din Statul de funcții aprobat 

prin HCJ Olt nr.88/2016 cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Funcția contractuală 

de execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

2 

Psiholog, nivel studii S, 

grad profesional Stagiar 

Psiholog, nivel studii S, grad 

profesional Practicant 

20 
Instructor de educație, 

nivel studii M 
Educator, nivel studii S 

 

Casele de tip familial „Sf. Mihail” Caracal 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 

cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

2 

Psiholog, nivel studii S, grad 

profesional Stagiar 

Psiholog, nivel studii S, grad 

profesional Practicant 

 

4 

Educator, nivel studii S, grad 

profesional Debutant 
Educator, nivel studii S 

 

31 

Asistent medical, nivel studii 

PL, grad profesional Debutant 
Asistent medical, nivel studii PL 

 

49 

Administrator, nivel studii M 

treaptă profesională II 

Administrator, nivel studii M 

treaptă profesională I 

 

Casele de tip familial „Sf. Maria” Balș 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală 

de execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

29 

Instructor de educație, 

nivel studii M 

Instructor de educație, nivel studii 

M, treaptă profesională Principal 

 

38 

Asistent medical, nivel 

studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL, 

grad profesional Principal 

 

40 

Asistent medical, nivel 

studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL, 

grad profesional Principal 

 

41 

Asistent medical, nivel 

studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL, 

grad profesional Principal 

 

Casele de tip familial „Sf. Elena” Corabia 

Poziția din Statul de funcţii 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

9 

Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad 

profesional Principal 

   



 

18 

Educator, nivel studii S, grad 

profesional Debutant 

Educator, nivel studii S 

 

20 

Instructor de educație, nivel 

studii M, treaptă profesională 

Principal 

Educator, nivel studii S 

 

 

Complex servicii persoane adulte Slatina 

Poziția din Statul de funcții aprobat 

prin HCJ Olt nr.149/26.09.2019 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

26 

Asistent medical, nivel studii 

PL 

Asistent medical, nivel studii 

PL, grad profesional Principal 

 

78 

Infirmieră, nivel studii G, 

treaptă profesională Debutant 
Infirmieră, nivel studii G 

 

81 

Inspector de specialitate, nivel 

studii S, grad profesional 

Debutant 

Inspector de specialitate, nivel 

studii S, grad profesional II 

105 
Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

106 
Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

Complex servicii persoane adulte Corabia 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

3 

Asistent social, nivel studii S, 

grad profesional Debutant 

Asistent social, nivel studii S, 

grad profesional Practicant 

 

Centrul de Îngrijire  și Asistență Șpineni 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

7 
Maseur, nivel studii M 

Maseur, nivel studii M, treaptă 

profesională Principal 

 

48 

Infirmieră, nivel studii G, 

treaptă profesională Debutant 
Infirmieră, nivel studii G 

 

51 

Infirmieră, nivel studii G, 

treaptă profesională Debutant 
Infirmieră, nivel studii G 

 

71 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

Centrul de Îngrijire  și Asistență Șopârlița 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

44 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

45 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

46 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

47 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

48 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

49 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 



 

50 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională IV 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională III 

 

Cămin pentru persoane vârstnice Fălcoiu 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

24 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

25 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională III 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

 

26 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

29 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională III 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

 

Centrul de recuperare și reabilitare Caracal 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

43 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

44 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională III 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

 

47 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

48 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

55 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

60 
Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională III 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

 

Centrul de integrare prin terapie ocupațională Drăgănești – Olt 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

 

17 

Infirmieră, nivel studii G, 

treaptă profesională Debutant 
Infirmieră, nivel studii G 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

ȘEF SERVICIU 

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

Laura BOCAI 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici 

și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018 
 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 11757/17.10.2019, la proiectul de hotărâre nr. 11758/17.10.2019; 

 Raportul Comun nr. 11.764/17.10.2019 al Cabinetului Președintelui și al Direcției Economice, Buget-Finanțe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  



 Avizul nr. 11919/22.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 Avizul nr. 11928/22.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 Avizul nr. 11935/22.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

 Avizul nr. 11997/23.10.2019 al Comisiei pentru  Studii  Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare  Europeană, 

Administrarea Domeniului  Public  și  Privat  al  Județului;    

 Prevederile anexei nr. 2, capitolul I la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 111 alin. (5) și (51) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019, 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 
 

Art. 1. Regulamentul de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut 

rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 182/25.10.2018 se modifică și se înlocuiește cu regulamentul înscris în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Financiar - 

Contabilitate, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Inspectoratului Școlar 

Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituției Prefectului - Județul Olt.   

        

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                          Secretar al județului 

                                                                                 Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 24.10.2019 

Nr.166 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru” și 1 „neparticipare” la vot. 
 

          Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 166/24.10.2019 

 

REGULAMENT 

de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, 

 care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de specialitate 

 

CAPITOLUL I – Dispoziții Generale 

Art. 1. Promovarea şi susținerea performanței în educație constituie un obiectiv important pentru Consiliul Județean Olt.  

Art. 2. Prin premierea elevilor şi cadrelor didactice se răsplătește efortul depus de aceștia în obținerea de rezultate 

excepționale la olimpiadele școlare de specialitate etapa județeană, națională sau internațională precum și la Word Robot 

Olympiad (WRO), First Lego League (FLL), First Lego League Junior (FLL Junior), First Tech Challenge (FTC) fazele 

superioare/naționale sau internaționale. 

Art. 3. (1) Niciun elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la acordarea premiului pe 

criterii de sex, naționalitate, religie, rasă, apartenența personală a cadrelor didactice sau a rudelor acestora ori elevilor la 

organizații legal constituite sau partide politice. 

(2) Criteriul de departajare îl constituie rezultatele obținute la etapa județeană, națională sau internațională a 

olimpiadelor școlare precum și la Word Robot Olympiad (WRO), First Lego League (FLL), First Lego League Junior (FLL 

Junior), First Tech Challenge (FTC) fazele superioare/naționale sau internaționale, până în momentul premierii. 

Art. 4. Vor fi premiați elevii olimpici înscriși în unități de învățământ din județul Olt care au obținut rezultate de 

excepție, precum și cadrele didactice de la clasă, care au pregătit elevii și au contribuit la obținerea rezultatelor. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

Art. 5. Potrivit prevederilor legale, autoritățile publice au obligația să sprijine educația. La baza elaborării acestui 

regulament stau prevederile: 



- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 63/2019; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

Art. 6. Suma aferentă premierii se va asigura anual, din bugetul propriu al Județului Olt aprobat prin hotărâre a 

consiliului județean, adoptată în condițiile legii. 

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfășurării premierii 

 Art. 7. Acordarea premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele 

școlare de specialitate precum și la Word Robot Olympiad(WRO), First Lego League (FLL), First Lego League Junior (FLL 

Junior), First Tech Challenge (FTC) fazele superioare/naționale sau internaționale, va avea loc în municipiul Slatina, în cadrul 

unei manifestări festive, după finalizarea etapelor tuturor olimpiadelor școlare, inclusiv a fazei internaționale, și cunoașterea 

rezultatelor. 

CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a premiilor şi cuantumul acestora 

Art. 8. (1) În cadrul evenimentului vor fi premiați, conform situației întocmite de către Inspectoratul Școlar Județean 

Olt, elevii care au obținut următoarele rezultate: 

a) Locul I, II, III la olimpiadele școlare internaționale, pe discipline precum și la Word Robot Olympiad(WRO), 

First Lego League (FLL), First Lego League Junior (FLL Junior), First Tech Challenge (FTC) faza internațională, inclusiv 

participarea la acestea. 

b) Locurile I, II, III, mențiune sau clasarea până la poziția a zecea în ierarhia națională la etapa națională a 

olimpiadelor școlare pe discipline precum și la Word Robot Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), First Lego League 

Junior(FLL Junior), First Tech Challenge (FTC) faza superioară/națională. 

c) Calificarea la olimpiadele școlare din fazele superioare/naționale de 

specialitate în urma participării la etapa județeană de profil. 

(2)  Pentru elevii care au participat în echipă, la olimpiadele școlare de specialitate, etapa județeană, națională sau 

internațională pe discipline precum și la Word Robot Olympiad (WRO), First Lego League (FLL), First Lego League Junior 

(FLL Junior), First Tech Challenge (FTC) fazele superioare/naționale sau internaționale, și au obținut premiile prevăzute la 

alin. (1) - echipe care variază între trei şi patruzeci de membri - se acordă premii colective. 

(3) Totodată, vor fi premiate şi cadrele didactice de la clasă care au îndrumat activitatea acestora. 

Art. 9. Cuantumul premiilor va fi structurat astfel: 

I. Elevi:  

a) Etapa internațională: 

 Locul I – 6000 lei/elev/disciplină 

 Locul II – 5000 lei/elev/disciplină 

 Locul III – 4000 lei/elev/disciplină 

 Participare – 3500 lei/elev/disciplină 

b) Etapa naţională: 

 Locul I sau calificarea în lotul lărgit al României la disciplinele de specialitate – 1000 lei/elev/disciplină 

 Locul II – 800 lei/elev/disciplină 

 Locul III – 600 lei/elev/disciplină 

 Menţiune, până la poziţia a zecea în ierarhia naţională 400 lei /elev/disciplină. 

c) Etapa judeţeană: 

 Calificarea la olimpiadele școlare din fazele superioare/naționale de specialitate în urma participării la etapa județeană 

de profil: 200 lei/elev/disciplină. 

d) Etapa internațională, premii colective: 

 Locul I – 3 - 15 membri: între 12000 - 60000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 4000 lei/elev/disciplină) 

 Locul I – 16 - 40 membri: între 48000 - 120000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 3000 lei/elev/disciplină) 

 Locul II – 3 - 15 membri: între 10500 - 52500 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 3500 lei/elev/disciplină) 

 Locul II – 16 - 40 membri: între 40000 - 100000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 2500 lei/elev/disciplină) 

 Locul III – 3 - 15 membri: între 9000 - 45000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 3000 lei/elev/disciplină) 

 Locul III – 16 - 40 membri: între 32000 - 80000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 2000 lei/elev/disciplină) 

 Participare – 3 - 15 membri: între 7500 - 37500 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 2500 lei/elev/disciplină) 

 Participare – 16 - 40 membri: între 24000 - 60000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 1500 lei/elev/disciplină) 

e) Etapa naţională, premii colective: 

 Locul I – 3 - 15 membri: între 1800 - 9000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 600 lei/elev/disciplină) 

 Locul I – 16 - 40 membri: între 6400 - 16000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 400 lei/elev/disciplină) 

 Locul II – 3 - 15 membri: între 1500 - 7500 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 500 lei/elev/disciplină) 



 Locul II – 16 - 40 membri: între 5600 - 14000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 350 lei/elev/disciplină) 

 Locul III – 3 - 15 membri: între 1200 - 6000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 400 lei/elev/disciplină) 

 Locul III – 16 - 40 membri: între 4800-12000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 300 lei/elev/disciplină) 

 Menţiune până la poziţia a zecea în ierarhia naţională – 3 - 15 membri: între 900 - 4500 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 300 lei/elev/disciplină) 

 Menţiune până la poziţia a zecea în ierarhia naţională – 16 - 40 

membri: între 4000 - 10000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 250 lei/elev/disciplină) 

f) Etapa judeţeană, premii colective: 

 Locul I – 3 - 40 membri: între 300 - 4000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 100 lei/elev/disciplină) 

II. Cadre didactice: 

a) Etapa internaţională: 

 Se acordă suma egală cu  premiul elevului care a participat sau a obținut 

rezultate deosebite la olimpiadele internaționale precum și la Word Robot Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), 

First Lego League Junior(FLL Junior), First Tech Challenge(FTC) faza internațională.  

b) Etapa naţională: 

 Se acordă suma de 500 lei profesorului îndrumător al elevului care a obținut 

locurile I, II, III, menţiune sau clasarea până la poziția a zecea în ierarhia națională la etapa națională a olimpiadelor 

școlare, pe discipline precum și la Word Robot Olympiad(WRO), First Lego League(FLL), First Lego League Junior(FLL 

Junior), First Tech Challenge (FTC) faza superioară/națională. 

c) Etapa judeţeană: 

 Se acordă suma de 200 de lei profesorilor îndrumători, ai elevilor care s-au 

calificat la fazele superioare/naționale a olimpiadelor școlare de specialitate, ca urmare a participării la faza județeană a 

olimpiadelor școlare de profil. 

Art.10. (1) În situația în care un elev a obținut rezultate la aceeași disciplină și la etapa județeană, națională și 

internațională, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai mare. 

(2)  În situația în care un  elev obține rezultate deosebite la mai multe discipline în cadrul olimpiadelor școlare 

naționale de specialitate va fi premiat pentru fiecare rezultat obținut. 

(3)  În situația în care un cadru didactic a coordonat mai mulți elevi care au 

reușit individual sau în echipă performanțe județene, naționale sau internaționale, se va acorda premiul cu valoarea cea 

mai mare, la care se adaugă suma de 100 de lei pentru fiecare performanță/disciplină obținută. 

(4)  În situația în care la rezultatele unui elev la o disciplină au contribuit 

două sau mai multe cadre didactice, fiecare cadru didactic va beneficia de premiul în bani, prevăzut la categoria 

respectivă. 

CAPITOLUL VI – Dispoziții Finale 

Art. 11. În baza prevederilor prezentului Regulament și a adresei Inspectoratului Școlar Județean Olt, va fi întocmit de 

către cabinetul președintelui Consiliului Județean un Referat privind calcularea cuantumului brut al premiilor. 

Art. 12. Prezentul Regulament va fi afișat pe pagina de internet a Consiliului Județean Olt https://www.cjolt.ro/ro. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                                            Secretar al județului 

Marinela – Elena ILIE 

     Director executiv             

Constanta DUMITRU  

                                                 

                 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: înlocuirea unor membri ai echipei intersectoriale locale  (E.I.L.) pentru 

prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt 

 

 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11565/15.10.2019 la Proiectul de Hotărâre nr.11566/15.10.2019;  

- Raportul nr.11573/15.10.2019 al Serviciului Administrației Publică, Relații cu Consiliile locale și Monitorul Oficial al 

Județului; 

-  Avizul nr. 11920/22.10.2019 al Comisiei pentru Muncă Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 



-  Avizul nr.11978/23.10.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr.73668/SEI/08.10.2019, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.11430/10.10.2019, prin care se aduce la cunoștință faptul că atribuțiile doamnei agent șef 

adjunct  Nicu Ramona în Echipa Intersectorială Locală au fost  preluate de către doamna Stana Gheorghița - agent șef 

principal în  cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt; 

- Adresa Inspectoratului de Poliție Județean Olt nr.233297/CAPC/ S.G/30.09.2019, înregistrată la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt sub nr. 71402/30.09.2019, prin care informează că agent șef adjunct  Nicu 

Ramona - membru în Echipa Intersectorială Locală a fost înlocuit cu agent șef principal Stana Gheorghița; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr.75001/SEI/14.10.2019, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.11509/14.10.2019, prin care se aduce la cunoștință faptul că atribuțiile doamnei dr. 

Broboană Grațiela în Echipa Intersectorială Locală au fost  preluate de către doamna dr. Stegaru Magdalena - Maria din 

cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt; 

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.9350/11.10.2019, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt sub nr. 74780/11.10.2019, prin care informează că doamna dr. Broboană Grațiela - 

membru în Echipa Intersectorială Locală va fi înlocuită cu doamna dr. Stegaru Magdalena - Maria; 

- Pct. IV din Metodologia cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de 

violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, înscrisă în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.49/2011; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.125/24.10.2012 cu privire la: constituire echipă intersectorială locală (E.I.L.) 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/24.04.2014 cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei Intersectorială 

locală (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.32/23.03.2017 cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale 

locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.103/27.07.2017 cu privire la:  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale 

locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului  Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/24.08.2017 cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale 

locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului  Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.4/25.01.2018 cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale 

locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului  Olt; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. d) și f), alin. (5) lit. b), 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, 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2019,  
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1) Se înlocuiește reprezentantul Inspectoratului de Poliție Județean Olt în Echipa 

Intersectorială Locală (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

judeţului Olt, doamna Nicu Ramona – agent șef adjunct, cu doamna Stana Gheorghița – agent șef principal. 

(2) Se înlocuiește reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt în Echipa Intersectorială 

Locală (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt, 

doamna dr. Broboană Grațiela, cu doamna dr. Stegaru Magdalena - Maria, medic specialist igienă. 

Art.2. Componența actualizată a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării copiilor prin muncă este următoarea: 

- Şandor Smaranda – Consilier - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- Stana Gheorghița  –  Agent șef principal - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt; 

- Chiriţă Adrian – Inspector de muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt; 

- Floricel Luminița – Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare - 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 

- Stegaru Magdalena - Maria – Medic specialist igienă - Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Olt; 

- Popescu Octavian – Maior - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt - pentru cazurile de violenţă 

asupra copilului şi de violenţă în familie. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administraţie Publică, Relații cu Consiliile Locale și 

Monitorul Oficial al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, membrilor Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă şi instituţiilor reprezentate de aceştia în 



echipă, în vederea aducerii la îndeplinire, doamnei Nicu Ramona – agent șef adjunct, doamnei dr. Broboană 

Grațiela, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                   SECRETAR al JUDEŢULUI 

                                                                                                                                Marinela- Elena ILIE 

Slatina, 24.10.2019 

Nr.167 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi ,,pentru” 

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                            

cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt, completarea art.18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul școlar 

2019 – 2020, al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11561/15.10.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.11562/15.10.2019; 

- Raportul nr.11570/15.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.11979/23.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.11987/23.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr.11970/23.10.2019 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; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1) și art.12 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; 

- Adresele Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.2833/14.08.2019, nr.3132/06.09.2019, 3180/10.09.2019, 

nr.3656/08.10.2019 și nr.3698/08.10.2019, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.9072/14.08.2019, 

nr.10006/10.09.2019, nr.10007/10.09.2019, nr.11325/08.10.2019 și nr.11326/08.10.2019; 

- prevederile Hotărârilor Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.7/12.08.2019, 

nr.8/05.09.2019 și nr.9/07.10.2019; 

- prevederile art.37 alin.(5) și art.73 alin.(2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările 

ulterioare; 

- Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020 pentru Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt, înregistrat la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3697/08.10.2019, înaintat cu adresa 

nr.3698/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11326/08.10.2019; 

- prevederile Anexei 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, Capitolul I - Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă 

naţională, pct.II - Alte instituţii de spectacole sau concerte, lit.b), poziția nr.7; 

- prevederile Anexei nr.VIII (FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE") la 

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

ulterioare, Capitolul II, lit.B - Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de 

contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, pct.III - Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi 

centre de calificare şi recalificare, poziția nr.1, 



În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.d), 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, 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2019, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă transformarea a două posturi vacante din statul de funcții al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările 

ulterioare, după cum urmează: 

 transformarea postului vacant de instructor, treaptă profesională III, nivel de studii M din cadrul 

Compartimentului Muzică al Secției Arte și Meșteșuguri (poziția nr.21 în statul de funcții al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu 

modificările ulterioare), în post de expert, grad profesional I, nivel studii S; 

 transformarea postului vacant de referent muzical, treaptă profesională debutant, fără nivel de studii 

din cadrul Compartimentului Muzică al Secției Arte și Meșteșuguri (poziția nr.23 în statul de funcții al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare), în post de referent artistic, treaptă profesională II, fără nivel 

de studii. 

Art.2. La art.18 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările 

ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Activitatea de predare pentru Secția Arte și Meșteșuguri se asigură de personalul angajat în 

funcții de specialitate cu contract individual de muncă sau de personal de specialitate angajat în baza unor 

contracte reglementate de Codul civil, altul decât cel încadrat în instituție cu contract individual de muncă.” 

Art.3. Se aprobă Planul de școlarizare, pentru anul școlar 2019 – 2020, al Secției Arte și Meșteșuguri 

din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4 Statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu prevederile 

art.1 din hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

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

și Centrului Județean de Cultură și Artă 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 24.10.2019 

Nr.168 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                                        Anexa la Hotărârea     

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT                             Consiliului Județean Olt  

SECȚIA ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI                                                                nr.168/24.10.2019  

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR  2019-2020  

AL SECȚIEI ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI 

 

I. COMPARTIMENTUL MUZICĂ. 

1. Clase permanente în municipiul Slatina 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 
 

Individual 

 

Grupe 

1. 2 Acordeon 18 18 x - 3 ani 

2. 1 Canto  clasic 18 18 x - 3 ani 



3. 3 Chitară 18 18 x - 3 ani 

4. 8 Clarinet/saxofon 18 18 x - 3 ani 

5. 7 Instrumente  

populare-canto 

popular 

18 24 - x 3-5 ani 

6. 6 Orgă electronică 18 18 x - 3 ani 

7. 5 Pian –percuție 18 18 x - 3-5 ani 

8. 4 Vioară-pian 18 18 x - 5 ani 

 

2. Clase permanente în alte localitați din județ 

 

II. COMPARTIMENTUL ARTE VIZUALE 

1. Clase permanente în municipiul Slatina 

 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 
 

Individual 

 

Grupe 

22. Cine-foto 18 24 - x 2 ani 

23. Pictură  artă plastică 18 24 - x 3 ani 

24. Pictură-iconografie 18 24 - x 3 ani 

 2. Clase permanente în alte localitați din județ 

 

 

 

 

III.COMPARTIMENTUL ACTORIE ȘI COREGRAFIE 

    1. Clase permanente în municipiul Slatina 

 

 Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 
 

Individual 

 

Grupe 

30. Actorie 18 24 - x 2 ani 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 

Localitate 

 

Individual 

 

Grupe 

9 Canto popular 18 18 x - 3 ani Potcoava 

10. Canto popular  18 18 x - 3 ani Drăgănești-Olt 

11. Instrumente  populare 18 24 - x 3-5 ani Dobrețu 

12. Instrumente  populare și 

canto  popular 

18 24 - x 3-5 ani Brebeni 

13. Instrumente populare 18 24 - x 3-5 ani Caracal 

14. Instrumente populare 18 24 - x 3-5 ani Corabia 

15. Instrumente populare 

și canto popular 

18 24 - x 3-5 ani Morunglav 

 

16. Instrumente populare 18 24 - x 3-5 ani Iancu Jianu 

17. Instrumente populare si 

canto popular 

18 24 - x 3-5 ani Piatra Olt 

18. Nai 18 18 x - 3 ani Izbiceni 

19. Instrumente populare și 

canto popular 

18 24 - x 3-5 ani Bârza 

20. Nai/fluier 18 18 - x 3 ani Caracal 

21. Chitară 18 18 x - 3 ani Caracal 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 

Localitate 

 

Individual 

 

Grupe 

25.  Artă plastică pictură 18 24 - x 3 ani Balș 

26. Artă plastică pictură 18 24 - x 3 ani Vișina 

27 Artă plastică pictură 18 24 - x 3 ani Vișina-Nouă 

28. Artă populară pictură 18 24 - x 3 ani Vitomirești 

29. Artă plastică pictură 18 24 - x 3 ani Caracal 



31. Balet 18 24 - x 5 ani 

32. Dans modern 18 24 - x 2 ani 

33. Dans Popular 18 24 - x 2 ani 

 

 

   2. Clase permanente în alte localitați din județ 

 

IV. COMPARTIMENTUL  MEȘTEȘUGURI 

2. Clase permanente în alte localitați din județ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1.                                               15 clase permanente la sediu 

TOTAL 2.                                               40 clase permanente în alte localități din județ 

TOTAL GENERAL 1+2                       55 clase permanente 

 

 

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

 

     CENTRUL JUDEȚEAN                                                                CONSILIUL JUDEȚEAN OLT, 

DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT,                                                             Serviciul Resurse Umane și  

  Manager (director general)                                                            Managementul Unităților Sanitare 

       PINTEA VIVI-VIOREL                                                                             Șef Serviciu 

                                                                                                                            Laura BOCAI 

 

 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 

Localitate 

 

Individual 

 

Grupe 

34. Actorie 18 24 - x 2 ani Caracal 

35. Dans 18 24 - x 2 ani Drăgănești-Olt 

36. Dans popular 18 24 - x 2 ani Bobicești 

37. Dans popular 18 24 - x 2 ani Caracal 

38. Dans popular 18 24 - x 2 ani Corbu 

39. Dans popular 18 24 - x 2 ani Dobrosloveni 

40. Dans popular  18 24 - x 2 ani Dobrun 

41. Dans popular 18 24 - x 2 ani Izvoarele 

42. Dans popular 18 24 - x 2 ani Movileni 

43. Dans popular 18 24 - x 2 ani Optași-Măgura 

44. Dans popular 18 24 - x 2 ani Potcoava 

45. Dans popular 18 24 - x 2 ani Șerbănești 

46. Dans popular 18 24 - x 2 ani Colonești 

47. Dans popular 18 24 - x 2 ani Poboru 

48. Dans popular 18 24 - x 2 ani Fălcoiu 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 

Localitate 

 

Individual 

 

Grupe 

49. Artă populară cioplit 18 24 - x 2 ani Corbu 

50. Artă populară olărit 18 24 - x 2 ani Oboga 

51. Ceramică 18 24 - x 2 ani Vădastra 

52. Cojocarit 18 24 - x 2 ani Corabia 

53. Cojocărit 18 24 - x 2 ani Vădastra 

54. Cusut-tesut 18 24 - x 2 ani Cezieni 

55. Împletituri  nuiele 18 18 x - 2 ani Cezieni 



HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea statului de funcții  al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 
 

Având în vedere:  

 referatul de aprobare nr.11723/17.10.2019 la Proiectul de hotărâre nr.11724/17.10.2019;  

 Raportul nr.11730/17.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 Avizul nr.11980/23.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 Avizul nr.11988/23.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 Avizul nr.11971/23.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

 adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.29632/08.10.2019 și nr.29644/08.10.2019 înregistrate la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.11669/16.10.2019 și nr.11670/16.10.2019 ; 

 Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.17/02.10.2019,  nr.2/07.10.2019, nr.13-

16 din 07.10.2019; 

 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, cu modificările ulterioare; 

 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. 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) 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, 

completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2019, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 Începând cu data de 01.11.2019, statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare, se modifică 

prin: 

a) transformarea a 4 posturi vacante, după cum urmează: 

o postul  vacant de medic rezident an V, specialitatea medicină internă, nivel studii S de la Secția medicină 

internă (poziția nr.16 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) se transformă în post de medic 

rezident an V, specialitatea reumatologie , nivel studii S; 

o postul vacant de medic rezident an IV, specialitatea pediatrie, nivel studii S de la Secția pediatrie (poziția 

nr.1041 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) se transformă în post de medic rezident an V, 

specialitatea pediatrie, nivel studii S; 

o postul vacant de medic specialist, specialitatea psihiatrie, nivel studii S de la Centrul de sănătate mintală 

(CSM) (poziția nr.1927 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) se transformă în post de 

medic primar, specialitatea psihiatrie, nivel studii S; 

o postul vacant de psiholog stagiar, specialitatea psihologie, nivel studii S de la Centrul de sănătate mintală 

(CSM) (poziția nr.1932 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) se transformă în post de 

psiholog practicant, specialitatea psihologie, nivel studii S. 



b) transformarea postului vacant de medic specialist, specialitatea radiologie, nivel studii S de la 

Laborator radiologie și imagistică medicală (poziția nr.1835 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările 

ulterioare) în post de medic rezident an IV, specialitatea medicină de laborator, nivel studii S și mutarea 

acestuia la Laborator analize medicale. 

c) transformarea postului vacant de medic primar, specialitatea medicină generală, nivel studii S de la 

Serviciul de evaluare și statistică medicală și DRG (poziția nr.2029 în Statul de funcții al Spitalului Județean 

de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările 

ulterioare) în post de medic rezident ultimul an, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S și mutarea 

acestuia la Secția O.R.L. 

Art.2   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.  
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                      CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                             Secretar al Județului                     

                                                                                                Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 24.10.2019  

Nr.169   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32  de voturi “pentru” . 
 

 

 

HOTĂRÂRE                                                                        

cu privire la modificarea și completarea componenței nominale  

a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 

 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11442/10.10.2019 la proiectul de hotărâre nr.11443/10.10.2019; 

- Raportul nr.11450/10.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.11972/23.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Avizul nr.11982/23.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.11990/23.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.73560/08.10.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11331/08.10.2019; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1), art.113 alin.(1)–(2) și alin.(5) și art.114 din Legea asistenței sociale 

nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.12 alin.(1), art.14 și art.15 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției 

generale de asistență socială și protecția copilului din 08.11.2017 înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr.797/2017, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea reorganizării Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții 

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de 

personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la aprobarea reorganizării Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - aparatul propriu și aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a 



statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt – aparatul propriu, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statului de 

funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu;   

- prevederile art.29 alin.(1) și art.31-32 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, înscris în Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.117/26.07.2018; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.16834/16.09.2019 referitoare la numire în funcție, conform art.12, 

alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.16836/16.09.2019 referitoare la numire în funcție, conform art.12, 

alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.17050/17.09.2019 referitoare la încetare numire temporară în 

vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacante de șef de centru la Complex servicii Slatina, 

modificare gradație și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.13821/22.07.2019, referitoare la încetare contract individual de 

muncă conform art.55 lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.14941/12.08.2019 referitoare la numire temporară în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacantă de Șef de centru la Centrul de zi de recuperare pentru 

copii cu dizabilități Caracal; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.293/04.09.2019 cu privire la numire în funcția de manager al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.334/16.09.2019 cu privire la încetarea delegării atribuțiilor 

corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice 

de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, prin detașare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.147/26.09.2019 cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte 

de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea pentru 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al 

managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la numirea 

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

În temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și alin.5 lit.b), 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, completată prin Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.63/2019 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/26.07.2018, cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- domnul Martin Pompilian – Nicolae este înlocuit cu domnul Neacșu Petre-Silviu - director executiv, 

grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului 

Județean Olt; 

- doamna Bădoi Iuliana Mădălina este înlocuită cu doamna Moț Ana Maria – Șef de centru la 

Complexul servicii Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- doamna Hoară Mădălina este înlocuită cu doamna Gheorghiu Liana - șef de centru, grad II la Centrul 

de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt. 

Art.2. Se completează componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt cu domnul Gurlui Mihai  - Șef de centru, gradul II la Complex servicii 

pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina. 

Art.3. Ca urmare a celor prezentate la art.1 și art.2, componența nominală actualizată a Colegiului 

Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este următoarea: 

 



 

 

Nr. 

crt. 

Calitatea deținută 

în cadrul 

Colegiului Director 

Numele și prenumele Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-Elena SECRETAR AL JUDEȚULUI 

2.  Membru Piroșca Rădița DIRECTOR GENERAL 

3.  Membru Lungu Cristian-Nicolae  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

4.  Membru Vișan Elena DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

5.  Membru Gheorghe Sorin-Mihail 

 
ŞEF SERVICIU 

Serviciul monitorizare, analiză statistică, 

indicatori asistență socială și incluziune 

socială, strategii, programe, proiecte în 

domeniul asistenței sociale și relația cu 

organizațiile neguvernamentale 

6.  Membru Stănoiu Iuliana ŞEF BIROU  

Biroul management resurse umane 

7.  Membru Constantin Oana 

Mădălina 

ŞEF BIROU  

Biroul adopții și postadopții 

8.  Membru Matei Elena-Daniela 

 
ŞEF SERVICIU 

Serviciul de evaluare complexă a copilului 

9.  Membru  Moraru Nicoleta 

 
ŞEF SERVICIU 

Serviciul management de caz pentru copil 

10.  Membru Petre Mădălina- Ştefania 

 
ŞEF SERVICIU 

Serviciul management de caz pentru adulți, 

persoane adulte cu dizabilități, asistență 

persoane vârstnice și monitorizare servicii 

sociale 

11.  Membru Stamate Carmen Elena 

 
ŞEF SERVICIU 

Serviciul contabilitate-salarizare, planificare 

bugetară și management financiar, plată 

beneficii de asistență socială 

12.  Membru Pitei Elena-Veronica ŞEF SERVICIU 

Serviciul achiziții publice 

13.  Membru Olteanu Pîrvu-Lucică 

 
ŞEF SERVICIU 

Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și 

sănătate în muncă, apărare împotriva 

incendiilor, protecția mediului, administrativ 

și aprovizionare 

14.  Membru Buzatu Matei Mihaela 

Ilona  

 

ŞEF SERVICIU 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor 

adulte cu handicap și beneficii de asistență 

socială 

15.  Membru Moț Ana Maria ȘEF CENTRU 

Complex servicii Slatina 

16.  Membru Dobra Mariana ȘEF CENTRU 

Centrul maternal „Adelina” Slatina 

17.  Membru Nicolae Andreea-Cristina ȘEF CENTRU 

Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

18.  Membru Turcitu Gabriela Adelina ȘEF CENTRU 

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilități Slatina 

19.  Membru Gheorghiu Liana ȘEF CENTRU 

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilități Caracal 

20.  Membru Croitoru Iuliana ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Luminița” Slatina 

21.  Membru Ghiță Camelia ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina 



22.  Membru Mișcu Mariana ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Mugurel” Slatina 

23.  Membru Ghiorghiță Roxana-Elena ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina 

24.  Membru Toloș Emanuela ȘEF CENTRU 

Complex servicii „Amicii” Slatina 

25.  Membru Dovan Aurica ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Mihail” Caracal 

26.  Membru Zaharia Daniela Mirela ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Nicolae” Caracal 

27.  Membru Cearapin Irina ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Maria” Balș 

28.  Membru Miulescu Carmen Diana ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia 

29.  Membru Becheanu Luminița 

Raluca 

ȘEF CENTRU 

Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

30.  Membru Jianu Gheorghe ȘEF CENTRU 

Complex servicii persoane adulte Slatina 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 

Complex servicii pentru persoane adulte cu 

dizabilități și alte persoane aflate în situații de 

nevoie Slatina 

32.  Membru Butnariu Cristian ȘEF CENTRU 

Complex servicii persoane adulte Corabia 

33.  Membru Ilie Gheorghe ȘEF CENTRU 

Centrul de îngrijire și asistență Șopîrlița 

34.  Membru Simionescu Narcisa 

Simona 

ȘEF CENTRU 

Cămin pentru persoane vârstnice Fălcoiu 

35.  Membru Alexe Costică ȘEF CENTRU 

Centrul de recuperare și reabilitare Caracal 

36.  Membru Țicu Ioana ȘEF CENTRU 

Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni 

37.  Membru Rotea Cătălin - Ștefan Manager  

Spitalul Județean de Urgență Slatina 

38.  Membru Neacșu Petre-Silviu Director executiv  

Direcția Județeană de Evidență a 

Persoanelor Olt 

39.  Membru Pintea Vivi-Viorel Manager (Director general) 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea.  

Art.5. 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, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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, 24.10.2019  

Nr.170 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 

 

 

 



HOTĂRÂRE    

cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a  

Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.11575/15.10.2019 la proiectul de hotărâre nr.11576/15.10.2019; 

- Raportul nr.11580/15.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.11973/23.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Avizul nr.11983/23.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.11991/23.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Referatul nr.10004/10.09.2019 privind propunerea de transformare funcție contractuală de execuție în funcție publică 

de execuție, în cadrul Serviciului U.I.P., Programe și Strategii de Mediu; 

- Referatul nr.10192/13.09.2019 cu privire la transformare post vacant și transformare post de natură contractuală în 

funcție publică, în cadrul Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.225/07.08.2008 referitoare la: numire în funcție 

publică prin reorganizare; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Olt nr.135/22.04.2015 și nr.140/ 24.04.2015 referitoare la: 

modificare raport de serviciu prin mutare definitivă în cadrul instituției publice; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.164/14.06.2016 referitoare la: încadrare pe funcție de 

execuție aferentă personalului contractual și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.279/12.07.2017 referitoare la: transformare post; 

promovare în grad profesional superior celui deținut; stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Olt nr.325 nr.363 și nr.392 din 27.07.2017 referitoare la: 

reîncadrare în funcție publică de execuție și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.345/27.07.2017 referitoare la: reîncadrare în funcție 

publică de execuție și stabilire drepturi salariale; modificarea alineatului (1) al art.3 din Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Olt nr.279/12.07.2017 referitoare la transformare post; promovare în grad profesional superior celui 

deținut; stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.435/09.08.2017 referitoare la constatarea suspendării 

de drept a raportului de serviciu a unui funcționar public; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.437/09.08.2017 referitoare la: delegare atribuții; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.445/17.08.2017 referitoare la: încetare delegare 

atribuții; modificare raport de serviciu prin exercitare cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere și stabilire 

drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.476/27.09.2017 referitoare la: transformare post, 

numire în funcție publică de execuție și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.34/11.02.2019 cu privire la încadrare în funcție de 

execuție aferentă personalului contractual și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.163/01.07.2019 cu privire la transformare post, 

promovare în grad profesional imediat superior celui deținut și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.50/20.06.2002 cu privire la înființare și organizare Aparat Permanent 

de Lucru al Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.101/29.07.2013 cu privire la aprobare organigramă şi stat de funcţii 

pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică prin modificarea 

calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat 

de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.53/24.06.2016 cu privire la: aprobare Regulament de organizare și 

funcționare a aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a 

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 



- contractul individual de muncă al domnișoarei BĂRBULESCU Anamaria – Daniela nr.336/14.06.2016 încheiat pe 

perioadă nedeterminată, modificat prin actele adiționale  nr.1/31.07.2017, nr.2/01.02.2017, nr.3/27.07.2017 și 

nr.4/30.01.2018;  

- contractul individual de muncă al doamnei STOICEA Mihaela – Victorița nr.369/11.02.2019 încheiat pe perioadă 

nedeterminată, 

- prevederile art.1, art.3-4, art.5 lit.g), y), z), ff), gg) și pp), art.105 alin.(1) coroborat cu art.107 alin.(1), art.173 alin.(1) lit.a) și 

alin.(2) lit.c), art.191 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a), art.196, art.242, art.243 alin.(1)-(2), art.369 lit.b), art.370-371, art.374, art.382 

lit.a)-b), art.383-384, art.385 alin.(3), art.386-388, art.390-393, art.402 alin.(1)-(2), art.405-409, art.464-465, art.502, art.518 

alin.(1)-(2) și (6), art.538-539, art.541, art.544 alin.(1) lit.g) și i), art.545, art.546 lit.j) și k), art.597, art.599, art.610-612, precum și 

prevederile pct.1 și pct.2 de la lit.A (Funcţii publice de conducere) a pct.II (Funcţii publice specifice) și pct.1 de la lit.C (Funcţii 

publice de execuție) a pct.I (Funcţii publice generale) din anexa nr.5 (LISTA cuprinzând funcţiile publice) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2019; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.7 lit.a), d), e), j), k), l) și m), art.9 – 11 din Legea – cadru 

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

Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei 

publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor prevăzute în anexa nr.VIII cap.I lit.A pct.III, respectiv cap.II lit.A pct.IV lit.a) 

și b) la legea-cadru și Funcţiile de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale prevăzute în 

Anexa nr.IX lit.C pct.3-4 la legea-cadru, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. a), alin.(2) 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, completată prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.63/2019, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se stabilește funcția publică specifică de conducere de secretar general al județului, grad II, 

nivel studii S, prin transformarea funcţiei publice generale de conducere de secretar al județului, grad II, 

nivel studii S (poziția nr.5 în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare). 

Art.2. Se stabilesc funcțiile publice de execuție de consilier achiziţii publice, prin schimbarea 

denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult 

de 50% (poziţiile nr.132, nr.133, nr.134, nr.135, nr.136, nr.137, în statul de funcții aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare). 

Art.3. Se aprobă transformarea a două posturi de natură contractuală, în posturi aferente funcțiilor 

publice de execuție, după cum urmează: 

 transformarea postului de natură contractuală de consilier, grad profesional IA, nivel studii S din 

cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor al Serviciului Unitatea de Implementare a 

Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu - Arhitect Șef al Județului al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt (poziția nr.74 în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare), post ocupat de domnișoara Bărbulescu 

Anamaria – Daniela, în post aferent funcţiei publice de execuție de consilier, grad profesional superior, nivel 

studii S; 

 transformarea postului de natură contractuală de consilier, grad profesional IA, nivel studii S din 

cadrul Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt (poziția nr.113 în statul de funcții aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare), post ocupat 

de doamna Stoicea Mihaela – Victorița, în post aferent funcţiei publice de execuție de consilier, grad 

profesional superior, nivel studii S. 

Art.4. Reîncadrarea, respectiv numirea personalului, pe noile funcții, în noua structură organizatorică, 

se face cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de legislația în vigoare. 

Art.5. Se aprobă transformarea postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa 

I, grad profesional principal, de la Serviciul Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul 

Oficial al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt (poziția nr.109 în statul 

de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) în post de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

Art.6. Ca urmare a abrogării Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – 

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări prin Legea nr.673/2002, se 

act:1653806%20200791777


desființează Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Județean Olt, înființat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.50/20.06.2002, cu modificările ulterioare. 

Art.7. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, la nivelul a 155 de posturi, conform anexelor 

nr.1 și nr.2, astfel: 

 funcţii de demnitate publică     - 3 posturi; 

 funcții specifice      - 1 post; 

 funcţii publice                             - 123 posturi; 

 funcţii aferente personalului contractual   - 28 posturi. 

                         Total                                            - 155 posturi 

Art.8. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, înscris în anexa 

nr.3. 

Art.9. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.5/25.01.2018 cu privire la: stabilirea salariilor 

de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent 

de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean 

Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.12/31.01.2019, se modifică după cum urmează: 

a) Coloana a 2-a „Funcția” de la subpunctul 1 al punctului „1. FUNCȚII PUBLICE DE 

CONDUCERE”, se modifică și va avea următorul cuprins:         

                                    „                                                                                      „ 
 

b) Coloana a 2-a - „Funcția” de la subpunctul 2 al punctului „2. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE”, 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

                                  „                                                                                            „ 
 

 

 

 

Art.10. Anexele nr.1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.11. Pe data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică prin modificarea calității unui post din statul de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; - aprobare organigramă și stat de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare, 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016 cu privire la aprobare Regulament de organizare și 

funcționare a aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum 

și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare,  Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.50/20.06.2002 cu privire la înființare și organizare Aparat Permanent de Lucru al 

Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare, precum și orice prevedere contrară.   

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică Vicepreședinților Consiliului Judeţean Olt, Secretarului 

General al Județului, Arhitectului Șef al Județului, direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt și Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                        Secretar al județului 

                                                                                           Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 24.10.2019 

Nr.171 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru” 

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

 

1. Secretar general al județului                              

2. Consilier, consilier juridic, consilier 

achiziții publice, inspector; grad 

profesional superior 

http://www.cjolt.ro/


HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a unor spații cu destinația de 

cabinete medicale, aparținând domeniului privat al Județului Olt, situate în municipiul Slatina,  

strada Aleea Tineretului, nr. 1 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 11744/17.10.2019 la proiectul de hotărâre nr. 11745/17.10.2019;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 102/2004 cu privire la concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale;  

- Contractele de concesiune încheiate la data de 01.10.2004 între Consiliul Judeţean Olt în calitate de concedent şi 

medicii de familie în calitate de concesionari, modificate prin Actele adiționale încheiate la data de 08.12.2009; 

- Avizele anuale obținute de medicii de familie, emise de Direcția de Sănătate Publică a Județului Olt și Colegiul 

Medicilor Olt, conform prevederilor art.391 alin.(8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Raportul de evaluare în vederea stabilirii redevenței pe o perioadă de 7 ani pentru spațiile cu destinația de cabinete 

medicale nr. 1568/16.10.2019 întocmit de către ESD EXPERT OPREA S.R.L., înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr. 11739/17.10.2019; 

- Raportul comun nr. 11747/17.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Avizul nr. 11974/23.10.2019 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

- Avizul nr. 11984/23.10.2019 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Avizul nr. 11992/23.10.2019 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Prevederile art.5 alin.(1) și art.10 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr. 884/2004 privind concesionarea unor 

spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 946/299/2004 

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 

privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale; 

- Prevederile art.14 alin.(1)-(4) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.362 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019; 

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

art.139 alin.(2) și alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se aprobă prelungirea duratei prevăzute în contractele de concesiune din data de 

01.10.2004, astfel cum au fost modificate prin actele adiționale din data de  08.12.2009, încheiate între 

Consiliul Județean Olt și  S.C. CAB MED Dr. Rusu Carmen S.R.L., S.C. CAB MED Dr. Cincă Luminița 

S.R.L., S.C. CAB MED Dr. Toloș Doinița S.R.L., S.C. C.M. Dr. Gheorghiță Gabriela S.R.L., CM Dr. 

Dimitriu Aurelia, S.C. CM Dr. Răileanu Emilia S.R.L., S.C. CM Dr. Curta Mioara S.R.L., S.C. CM Dr. 

Barabaș Ruxandra S.R.L., S.C. SERVMED S.R.L., CM Dr. Ciolca Angela S.R.L., având ca obiect 

concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, aparținând domeniului privat al Județului Olt, 

situate în municipiul Slatina, strada Aleea Tineretului, nr. 1, în incinta imobilului „Policlinica Veche”. 

(2). Perioada pentru care se prelungește durata contractelor de concesiune este de 7 ani, cu începere de 

la data de 01.10.2019, conform actelor adiționale încheiate în acest sens între Consiliul Județean Olt și 

concesionarii prevăzuți la alin.(1). 

(3). Concesionarii prevăzuți la alin.(1) aflați în situația reglementată la art. 391 alin.(8) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au 

obligația de a prezenta anual concedentului, Consiliul Județean Olt, avizele eliberate de către Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Olt și Colegiul Medicilor Olt, în caz contrar contractele de concesiune încetează 

de plin drept, în condițiile legii. 

(4). Datele de identificare ale spațiilor cu destinația de cabinete medicale sunt prezentate în anexa nr. 1.   



Art.2. (1). Începând cu data de 01.10.2019 redevența se stabileşte în baza Raportului de evaluare în 

vederea stabilirii redevenței pe o perioadă de 7 ani pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale nr. 

11739/17.10.2019 întocmit de către ESD EXPERT OPREA S.R.L., conform anexei nr. 2.  

(2). Redevența anuală se va indexa la data plății, în raport de rata inflației. 

Art.3. Se însușește Raportul de evaluare în vederea stabilirii redevenței pe o perioadă de 7 ani pentru 

spațiile cu destinația de cabinete medicale nr. 1568/16.10.2019 întocmit de către ESD EXPERT OPREA 

S.R.L., înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 11739/17.10.2019, înscris în anexa nr. 3. 

Art.4 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii și Direcţiei Economice, Buget-

Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, concesionarilor prevăzuți la art.1, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                        Contrasemnează                                                                                                                          

                                                                                                                 Secretar al Județului 

                                                                                                                                     Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 24.10.2019 

Nr. 172 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobare organigramă și stat de funcții pentru  

Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt   

 
 

Având în vedere:  

 Referatul de aprobare nr.11295/07.10.2019 la Proiectul de hotărâre nr.11296/07.10.2019; 

 Raportul nr.11302/07.10.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 Avizul nr.11975/23.10.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

 Avizul nr.11985/23.10.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 Avizul nr.11993/23.10.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 Nota de fundamentare nr.3246/23.09.2019 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt înaintată cu adresa 

nr.3247/23.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10758/24.09.2019; 

 adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr.20629/16.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.4246/22.04.2019; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea 

Direcției Judeţene de Evidenta a Persoanelor Olt; 

 avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrația Bazelor de Date nr. 3520452/17.10.2019 înregistrat la 

Consiliul Județean Olt sub nr.11781/18.10.2019; 

 prevederile Dispoziției Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt nr.29/31.07.2019 

referitoare la constatarea încetării detașării domnului Ioniță Radu-George, reluarea activității în cadrul Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Olt, reîncadrare conform Legii-cadru nr.153/2017 și stabilire drepturi salariale conform Legii-

cadru nr.153/2017; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu caracter temporar a 

funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, prin detașare; 

 prevederile art.6 și art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 prevederile art.1 alin.(1) – art.4 alin.(1) și art.6 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de 

funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul 

resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu modificările ulterioare; 

 prevederile art. 391 și art.610 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

completată prin Ordonanța de Urgenţă a Guvernului  nr.63/2019; 

 prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.k), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) 

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

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2019, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

la nivelul a 29 de posturi, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Coloana a 2-a ʺFuncțiaʺ de la poziția 1 a punctului 2 – Funcții publice de execuție, din anexa la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.7/25.01.2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile 

publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 

ianuarie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

1 Consilier, consilier juridic, inspector, consilier de achiziții publice, grad profesional 

superior 

 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.71/24.04.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75/30.05.2019, și Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data 01.11.2019 și se comunică Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrația Bazelor de Date, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 

Președintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituției Prefectului – Judeţul Olt.     
 

  PREŞEDINTE 

   Marius OPRESCU 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                    Secretar al județului 

                                                                                                                     Marinela-Elena ILIE 

SLATINA 24.10.2019 

Nr.173 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.                                                                           

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, 

aparținând domeniului privat al Județului Olt 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 11742/17.10.2019 la proiectul de hotărâre nr. 11743/17.10.2019;  

- Cererea doamnei dr. Vârșă Oana Roxana înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10539/19.09.2019; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 102/2004 cu privire la concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale;  

- Contractul de concesiune încheiat la data de 01.10.2004 între Consiliul Judeţean Olt în calitate de concedent şi S.C. CM 

Dr. Spiridon Marian S.R.L. prin reprezentant legal Dr. Spiridon Marian în calitate de concesionar; 

- Raportul comun nr. 11747/17.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Avizul nr. 11976/23.10.2019 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 
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- Avizul nr. 11986/23.10.2019 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Avizul nr. 11994/23.10.2019 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Prevederile art.14 alin.(1)-(4) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 946/299/2004 

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 

privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale; 

- Contractul de cesiune a contractului de concesiune încheiat între Spiridon Marian reprezentant legal al S.C. CM Dr. 

Spiridon Marian S.R.L. și Vârșă Oana Roxana, autentificat sub nr. 1124/09.09.2014 la Notar Public Ruscu Rodica;  

- Prevederile art.2, art.3 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(3), art.4 alin.(1) și (3), art.5 alin.(1) și art.10 alin.(1) din Hotărârea 

Guvernului României nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.362 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019; 

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

art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2019, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, 

aparținând domeniul privat al Județului Olt, situat în municipiul Slatina, strada Aleea Tineretului, nr. 1, în 

incinta imobilului Policlinica Veche, doamnei dr. Vârșă Oana Roxana reprezentant legal al Cabinetului 

Medical Individual dr. Vârșă Oana Roxana, pe o perioadă de 15 ani începând cu data de 01.11.2019, cu 

posibilitatea prelungirii conform reglementărilor legale în vigoare, cu acordul părților.  

(2). Datele de identificare ale spațiului concesionat sunt prezentate în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(3). Spațiul concesionat potrivit alin.(1) va fi utilizat doar în scopul desfășurării de activități medicale.      

Art.2. (1). Redevența pentru spațiul concesionat este de 1 euro/mp/an în primii 5 ani. 

(2). După primii 5 ani, nivelul minim al redevenței se va stabili de către concedent, pornind de la 

prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată. 

(3). Plata redevenței se va face în prima lună de contract pentru anul în curs, urmând ca pentru anii 

următori să se facă în primul trimestru al anului pentru fiecare an de contract. 

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt, sau o persoană împuternicită de acesta, 

să semneze contractul de concesiune. 

Art.4. Predarea - primirea spațiului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 

Consiliul Judeţean Olt și dr. Vârșă Oana Roxana, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul 

Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, în termen de 5 zile de la data semnării contractului de concesiune.     

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii și Direcţiei Economice, Buget-

Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, doamnei dr. Vârșă Oana Roxana, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                         Contrasemnează                                                                                                                          

                                                                                                                                     Secretar al Județului 

                                                                                                                                     Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 24.10.2019 

Nr. 174 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 
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HOTĂRÂRE 

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

C1 si C2 și construire Casă de tip familial” în municipiul Caracal, str. Mircea Vodă, nr. 82, județul Olt 
 

Având  în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 11.859/21.10.2019 la Proiectul de hotărâre nr. 11.860/21.10.2019; 

- Raportul nr. 11865/21.10.2019 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt; 

- Avizul nr. 12054/24.10.2019 al Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 

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

- Avizul nr. 12055/24.10.2019 al Comisiei  pentru  Agricultură, Silvicultură, Industrie,  Servicii  Publice și  Comerț; 

- Avizul nr. 12056/24.10.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului  Public  și  Privat  al  Județului; 

- Adresa Direcției  Generale de  Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului nr. 77117/21.10.2019, înregistrată  la  Consiliul  

Județean  Olt  cu  nr. 11847/21.10.2019; 

- 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; 

- Proiectul nr. 389/2018  ”Demolare  corpuri  C1  si  C2  și  construire  Casă  de  tip  familial”  în  municipiul  Caracal, str. 

Mircea  Vodă, nr. 82, județul  Olt, faza Studiu de Fezabilitate,  elaborat  de  către  S.C. PIRAMID PROIECT  S.R.L.; 

- 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,  

completată  prin Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr. 63/2019 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT adoptă  prezenta  hotărâre: 
Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru  obiectivul de investiții ”Demolare  corpuri  

C1  si  C2  și  construire Casă de tip  familial”  în municipiul Caracal, str. Mircea Vodă, nr. 82, județul  Olt,  

faza Studiu de Fezabilitate, cu principalii indicatori tehnico - economici, după cum urmează: 

1. Indicatori  economici: 

Valoarea  totală (inclusiv TVA)                                                  2.878.465,632 lei   

din care :  

- construcții-montaj                                                                     2.133.024,560 lei  

2. Durata de realizare a investiției:                                                   12 luni 

3. Indicatori tehnici: 

Suprafața  construită                                                                           272,56 mp     

Suprafața  desfășurată                                                                         436,78 mp 

Suprafața utilă                                                                                     362,43 mp 

H. nivel                                                                                                    3,00 m 

H. liber                                                                                                   2,87 m 

H. max.                                                                                                   7,63 m 

Sursa de finanțare: bugetul  local al județului Olt. 

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 în  vederea  aducerii  la  îndeplinire, Președintelui  Consiliului  Județean Olt și  

Instituției Prefectului - Județul  Olt. 

PREȘEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ                                         

                                                                                                                                      Secretar al Județului 

SLATINA, 24.10.2019                                                                                                   Marinela - Elena ILIE 

Nr. 175                   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 


