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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 General al 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 cultură,
învătământ, activitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumita pe scurt Comisia
pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atributiilor
legale ce revin Consiliului Judetean Olt.
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura
care s-a întrunit într-un număr de 25 şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de
hotarare :
- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
-validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
-completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului
Judeţean Olt;
-stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru
persoane vârstnice, pentru anul 2019
-stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri
proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2019.
-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.
-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.
-modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare 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.
-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.
- 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.
- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii
autorizației de securitate la incendiu la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești – Olt”.
- 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 01.03.201831.12.2018 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 Ghidului Solicitantului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul
Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt
-transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
- modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: - aprobarea
taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte şi Meserii în anul școlar 2018-2019;
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes
județean, pentru anul 2019.
- 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.
-modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare
Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 desființării unui post contractual vacant în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției
Județene de Evidență a Persoanelor Olt.
-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.
- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina.
-transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.
-acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județului Olt, pentru unitățile de cult
aparținând cultelor religioase din Județul 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
tehnicoeconomici 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 Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a
promovării în treaptă profesională imediat superioară celei deținute .
-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 numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de
Urgență Slatina
-modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.

- 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)
- 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 Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean Olt
-transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovarii
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
- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii
Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2019-2020
-desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului
Școlar pentru Educație Incluzivă 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 organigramei și statului de funcții ale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt – aparat propriu.
-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
-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
-aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, aprobarea organigramei, statului de
funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”,
precum și cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de administrație
al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
- aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia
sărbătorilor de iarnă
-transformarea unui post in statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a
promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
-completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina
- darea în administrarea Muzeului Județean Olt a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Olt
- 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
-transformarea unui post in statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a
promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
-completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 18 din 28.01.2016 cu privire la trecerea din domeniul
public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în domeniul
public al Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului „Casa Muzeu Gunka și Spiru
Vergulescu”
-aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae”
Caracal și pentru Casele de Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate
juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt
-transformare posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt – aparatul propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției
- modificarea și completarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale, cu și
fără cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
-modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013
- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2020”
- 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 în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
- modificarea organigramei și 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 pentru persoanele victime ale violenței domestice” în
cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social
„Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice”, precum și cu privire la aprobarea
organigramei Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina
În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la
discuţii cu primarii, viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite
să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii.
Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am
candidat şi am fost ales consilier judeţean.
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Consilier Judetean
DUMITRESCU VIOREL

