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R O M A N I A                                                                                                                                       Consilier judeţean 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                                         CONSTANTIN POPESCU 
 
 
                                                                                     R A P O R T 

                                                                     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 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 Județean 

Olt nr. 137/26.09.2019, cu respectarea prevederilor  Legii  nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile 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  pe  domenii de activitate. 

      Una din cele 6 comisii de specialitate pe principalele domnii de activitate este şi   Comisia pentru studii 

economico – sociale, buget – finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al 

judetului denumită pe  scurt Comisia buget - finante, al carui membru sunt ,  s-a întrunit într-un număr de 32 de   

şedinţe , si s-au  analizat documente referitoare la :  

- 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 

- stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane 

vârstnice, pentru anul 2019 

- aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 

Județean Olt pentru anul 2019 

- numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor 

locale 

- aprobarea proiectului „Oltul colectează selectiv” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului vizând educația şi conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor 

- aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 5207din 30.05.2017 încheiat între UAT Județul Olt și 

Episcopia Slatinei și Romanaților pentru realizarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa 

Fântâneanu – Centrul Eparhial Social – Cultural” 

- aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe 

venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 și estimări 

pe anii 2020-2022  

-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 

-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” 

-aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2018 

 -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. 

-repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit pe anul 2019 
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- repartizarea pe unităţi administrative teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 pentru bugetul 

județului Olt 

-aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar al anului 2018 

-aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 

-majorarea capitalului social al S.C. OLT DRUM S.A., prin aportul în numerar al UAT JUDEȚUL OLT 

- 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 

-aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2019 

-aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.03.2019 

- 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 

-aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2019 

- aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-

ECO” pe anul 2019 

-aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2019 

-aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare 

Regională SudVest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-BulgariaCălărași, pentru anul 

2019 

- aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) 

pentru anul 2019 

-aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2019 

-aprobarea normativelor proprii de cheltuieli 3 pentru acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme la UAT Județul 

Olt și la instituțiile publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia 

-acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele 

Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice  

-modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea 

acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a tarifelor de utilizare a 

suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019 

- aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2018 

- 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 

- 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 

- alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 

Județului Olt pe anul 2019 

- rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 

- 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 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 148/27.09.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” la Spitalul 

Județean de Urgență Slatina 

- acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județului Olt, pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase din Județul Olt 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației 

de securitate la incendiu pentru obiectivul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș” 
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- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Execuție drum acces depozit ecologic 

Bălteni de la calea ferată la intrare în depozit, L=0,780 km” 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Execuție sector din drumul județean nou 

DJ644B, km 0+000 – 2+650, L=2,650 km și drum acces din DJ644B la stația de transfer deșeuri Balș, L=0,250 km” 

- aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.06.2019 

- aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2019 

- 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 2019-2023 

- aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative aferente care se vor implementa în județul 

Olt, în cadrul Programului pentru școli al României, în anii școlari din perioada 2019-2023 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu” 

- trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada Plevnei, nr. 6, județul Olt, din domeniul public al Județului Olt 

în domeniul privat al Județului Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și 

Romanaților 

- aprobarea cererii Consiliului Local al municipiului Slatina privind solicitarea de transmitere din domeniul public al 

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

public al Municipiului Slatina, a unor părți de imobil 

- stabilire indemnizație lunară de care beneficiază consilierii județeni pentru participarea la ședințele Consiliului 

Județean Olt și ale comisiilor de specialitate ale acestuia, precum și cu privire la modificarea art. 108 din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 54/24.03.2016 

- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire subunitate de intervenție în 

situații de urgență și substație de ambulanță în comuna Dobroteasa” strada Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, 

județul Olt 

- modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 

- aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 2019 și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru "Proiectul 

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in județul Olt" 

- 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 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2019 

- aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, Reabilitare și 

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

- 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 

-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației 

de securitate la incendiu pentru obiectivul Școala Profesională Specială Balș” 

-aprobarea proiectului „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel județean” și a cheltuielilor legate de proiect 

-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 până la data de 

23.06.2023 și stabilirea cuantumului taxelor pentru eliberarea și înlocuirea licențelor de traseu 

- aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile 

județene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2020 

- aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sectorului de drum 

județean DJ 643, km 14+092 – 14+562, L = 470 m, comuna Voineasa” 

https://cjolt.ro/pozearticole/documente/10422.pdf
https://cjolt.ro/pozearticole/documente/10422.pdf
https://cjolt.ro/pozearticole/documente/10422.pdf
https://cjolt.ro/pozearticole/documente/10422.pdf
https://cjolt.ro/pozearticole/documente/10422.pdf
https://cjolt.ro/pozearticole/documente/10424.pdf
https://cjolt.ro/pozearticole/documente/10428.pdf
https://cjolt.ro/pozearticole/documente/10428.pdf
https://cjolt.ro/pozearticole/documente/10430.pdf
https://cjolt.ro/pozearticole/documente/10430.pdf
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- APROBARE TAXE pentru anul 2020 

- aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 

2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni” 

 -stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2020 

- revocarea dreptului de administrare al Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt asupra unor spații din domeniul 

public al județului Olt, precum și cu privire la aprobarea închirierii acestora prin licitație publică 

       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 legislației în vigoare. 

 

CONSILIER JUDEŢEAN 
CONSTANTIN POPESCU 


