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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
01.01.2019 - 31.12.2019
Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale,
orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri
judeţeni care au obligaţia să prezinte un raport anual de activitate, ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în
conformitate cu art.225 alin. (2) din Ordonata de urgentă a Guvernului nr.57/2019, completată cu Ordonata de urgentă a
Guvernului nr. 63/2019, coroborate cu prevederile art.83 alin. (2) din Regulamentul de Organizare si functiunare a Consiliului
Judetean Olt, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 137/26.09.2019, cu respectarea prevederilor Legii
nr.544/2001,privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de
plen, în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate.
Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi
sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca care s-a întrunit într-un număr de 25 şedinţe, personal am
participat :
- încetarea mandatului unui consilier județean;
- validarea mandatului unui consilier județean
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Olt;
- încetarea mandatului unui consilier județean;
- validarea mandatului unui consilier județean
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Olt;
-transformare post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”.
-modificarea unei poziții din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018
-transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
-aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru
anul 2019
-diminuarea numărului de posturi al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a preluării a 5
posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt
-transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
-aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, pentru Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean
de Cultură și Artă Olt
-modificarea articolului 1 din 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
-înlocuire membru și completare componență a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt
-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019“
-transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în
statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
-trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona
drumului județean DJ 703C
-transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
-desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Olt
-constatarea încetării contractului de management pentru perioada asigurării interimatului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”,
prin decesul managerului.
-desemnare manager (director) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”.
-aprobarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al proiectului.

-stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2019
-transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt
- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.03.2018-31.12.2018 a
managementului pentru Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului
Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea
comisiei de soluționare a contestațiilor.
- aprobarea înființării unui post contractual în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobarea
numărului de posturi, precum și cu privire la modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/25.02.2016.
- transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina.
-aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2019.
-constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea şi validarea
desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică.
-transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
-aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme la UAT Județul Olt și la instituțiile
publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia.
- transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina.
- acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și
Balcanice – Sporturi Olimpice.
- constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură
și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă
Olt
- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
- transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
- aprobare rezultat final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării
contractului de management de către managerul Muzeului Județean Olt
- aprobarea participării Consiliului Județean Olt, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația
Județeană de Fotbal Olt, la organizarea ,,Memorialului Eugen Stanciu” ediția a IV-a
- aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2019 şi împuternicire
Președinte al Consiliului Județean Olt
- asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul National de Teatru
„Stefan Iordache” Caracal 2019, Ediția a IX-a, aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului
Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2019, Ediția a IX-a, precum și cu privire la rectificarea poziției nr. 156 din
Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2019
- desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea
organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
-transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat
superior celui deținut.
-declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023,
precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție
- transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
- actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt
- constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion
Minulescu”, precum și cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
- aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru
Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de
management pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, 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
pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”
- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 220 din 20.12.2018 cu privire la aprobare proiectului "Centru de zi pentru
persoane vârstnice Vitomirești", a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
- aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Centrul
Județean de Cultură și Artă Olt
- transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt –
aparat propriu, transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției, desființarea și
înființarea unui post în statul de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal, precum și cu privire la modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal – serviciu social din
structura direcției

- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
- transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat
superior celui deținut
- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
- prelungirea valabilității Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în
perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, actualizat
- trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al județului Olt în domeniul public al orașului Balș
- transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în treaptă
profesională imediat superioară celei deținute
- stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2019
- mutarea unui post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
- modificarea și actualizarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Olt
- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului de proiecte de management organizat de Consiliul
Județean Olt pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a
secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor
- aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul
2019-2023 – componenta integrală, aprobarea Profilului și a matricei profilului Consiliului de Administrație , precum și a profilului și
matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 20192023
- aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina
- modificare Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 83/29.05.2014 cu privire la asocierea Județului Olt cu orașul Corabia și Bursa
Română de Mărfuri în vederea înființări Societății „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L., precum și pentru modificarea contractului de
comodat încheiat între UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt și Societatea „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L.
- modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
- constatarea pierderii calității de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea
desemnării nominale în calitate de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică
- 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 Județeană Olt „Ion Minulescu”, aprobarea Caietului de obiective
și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și cu privire la desemnarea
comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de
management pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”
- transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
- desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între bărbați și femei Olt (COJES)
înlocuire membri în comisia de concurs, respectiv în secretariatul comisiei de concurs la concursul de proiecte de management
organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt
- înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN
BĂRAN” Slatina, pentru anul școlar 2019-2020
- încetarea aplicabilității unor hotărâri ale Consiliului Județean Olt.
- stabilire indemnizație lunară de care beneficiază consilierii județeni pentru participarea la ședințele Consiliului Județean Olt și ale
comisiilor de specialitate ale acestuia, precum și cu privire la modificarea art. 108 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 7 Județean Olt nr. 54/24.03.2016
- constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și
validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
- transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării într-o funcţie pentru care
este prevăzut un nivel de studii superior
- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș,
pentru anul școlar 2019-2020
- completarea art.72 din Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014
- exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt, prin detașare
- modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență
Slatina
- 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 Cultura și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de

domnul Vivi – Viorel Pintea pentru Centrul Județean de Cultura și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea
contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, precum și
cu privire la numirea managerului (directorului general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
- aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
- inlocuirea unui membru si actualizarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt
- acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2019
- transformarea unor posturi vacante, desființarea și înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu
Greci
- 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”, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian
DUMITRESCU pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” și a duratei contractului de management, încetarea contractului de
management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, precum și cu privire la numirea
managerului (directorului) al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
- desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean
de Resurse și de Asistență Educațională Olt
- 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
- transformare posturi aferente personalului contractual în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt – aparat propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției
- 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
- transformarea unor posturi vacante în statul de funcții 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
- modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
- aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil (apartament-birouri) aflat în domeniul public al Județului Olt și în
administrarea Consiliului Județean Olt.
- 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.
- modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt.
- 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
- aprobare organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt
- concesionarea fără licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al Județului Olt
- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în
grade/trepte profesionale imediat superioare
- aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de
Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la desemnarea reprezentantului
Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
- reprezentant al Consiliului Județean Olt în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Olt
- transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
- aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din cadrul Programului de transport rutier contra
cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, valabil pana la data de 23.06.2023 și stabilirea
cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea licențelor de traseu
- completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina
- înființarea Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor prin reorganizarea Complexului servicii pentru persoane aflate în
situații de nevoie Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului
de Organizare și Funcționare al Serviciului pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, precum și cu privire la aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii pentru persoane aflate în situații de nevoie Slatina
- arondării unităților administrativ-teritoriale din județul Olt la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2020”
- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a
Consiliului Județean Olt, pentru anul 2020
- APROBARE TAXE pentru anul 2020
- modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale
la olimpiadele şcolare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018
- transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt

- revocarea dreptului de administrare al Directiei de Sanatate Publica Judeteana Olt asupra unor spatii din domeniul public al
judetului Olt, precum si cu privire la aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica
- modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
- modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt
- înființarea serviciului social ,,Locuință protejată pentrupersoanele victime ale violenței domestice” în cadrul Complexului servicii
,,Sf. Ştefan”Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al serviciului social ,,Locuințăprotejată pentru persoanele victime ale violenței domestice”, precum și cu
privire laaprobarea organigramei Complexului servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina.
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Judeţean şi cu respectarea prevederilor legale.
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