
R O M A N I A                                                                     Consilier județean 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                              DUMITRESCU Viorel 

 

R A P O R T 

cu privire la activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2020 - 31.12.2020 

Autoritate a administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru 

coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes județean, Consiliul Județean este compus din consilieri județeni 

care au obligația să prezinte un raport anual de activitate, ce va fi făcut public prin grija 

Secretarului General al Județului în conformitate cu art. 225 alin. (2) din Ordonanța de urgentă 

a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

art.83 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019, completat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 62/26.03.2020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, 

privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.    

În Consiliului Județean Olt, consilierii județeni își desfășoară activitatea în plenul 

Consiliului Județean, iar în intervalul dintre ședințele de plen, în cadrul comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate. 

În cadrul anului 2020 am activat în două comisii de specialitate în principalele domenii 

de activitate, după cum urmează: 

- Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte, denumită pe scurt COMISIA pentru CULTURĂ și ÎNVĂȚĂMÂNT, al cărui 

membru am fost în perioada 01.01.2020 - 24.10.2020, care s-a întrunit într-un număr de 25 

ședințe; 

- Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, 

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

pe scurt COMISIA pentru URBANISM, al cărui membru sunt în prezent, care s-a întrunit într-

un număr de 4 ședințe. 

În perioada 01.01.2020 - 24.10.2020 având funcția de membru al Comisiei pentru 

Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte am 

analizat și avizat următoarele documente referitoare la: 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate 

de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură Olt în anul școlar 2019-

2020, precum și cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele 

instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: încetare mandat de consilier județean 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grad profesional imediat 

superior celui deținut 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea 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 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al 

Muzeului Județean Olt ca urmare a promovării 



- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 

Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în 

anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase din județul Olt 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea componentei nominale a 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din 

județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – 

Sporturi Olimpice, în anul 2019 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea înființării centrului rezidențial pentru 

persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt” ca serviciu 

social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de integrare prin terapie Ocupațională Drăgănești-

Olt” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea înființării centrului rezidențial pentru 

persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Caracal” ca serviciu social fără 

personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal” 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramelor unor servicii sociale din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și 

Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unor servicii sociale din structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor 

rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu o capacitate mai mare de 50 de locuri 

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Ipotești, județul 

Olt pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 66 din 

24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 191 din 

28.11.2019 cu privire la 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 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de 

Tip Familial ”Sf. Mihail” Caracal din structura  Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al serviciului social Casele de Tip Familial ”Sf. Mihail” Caracal din structura  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei  Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

– aparat propriu 

- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020 



- Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unor sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a 

funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și în statele de funcții 

ale unor servicii sociale din structura direcției 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea  unor posturi vacante în statul de funcții 

al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului 

pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a 

secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului pentru 

acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 24 din 27.02.2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 137/26.09.2019 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea  unor posturi vacante în statul de funcții 

al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii 

Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

celui deținut 

- Proiect de hotărâre pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform 

legii 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru 

persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Băbiciu” ca serviciu social fără 

personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Îngrijire și Asistență Băbiciu” 

- Proiect de hotărâre pentru: modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului 

pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.24 din 27.02.2020 

- Proiect de hotărâre 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 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Monografiei economico–militare a 

Județului Olt, în anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în statul de 

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la  transformarea unor posturi în statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 



- Proiect de hotărâre pentru reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului 

pentru Muzeul Județean Olt, precum și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.b) și lit.c) din 

Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 

31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.57/26.03.2020 

-  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al 

Centrului Județean de Cultură si Artă Olt 

-  Proiect de hotărâre pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și 

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

Județean Olt nr.183/25.10.2018 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din 

bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din 

județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020 

-  Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt  nr. 57 din 26.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului 

pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a 

secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea anuală a 

managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului de 

management de către managerul Muzeului Județean Olt 

-  Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu 

-  Proiect de hotărâre cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în statul de 

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Dotarea serviciilor sociale de 

tip rezidențial din cadrul DGASPC Olt în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19” și a cheltuielilor legate de proiect 

- Proiect  de  hotărâre cu  privire  la  redistribuirea    produselor  contractate  în cadrul  

Programului  pentru școli al  României, pentru  anul școlar 2019-2020,  rămase nedistribuite ca 

urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar 

-  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi  în statul de funcții al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale 

imediat superioare celor deținute 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „PAȘI SPRE VIITOR-servicii 

comunitare integrate pentru viață independentă” și a cheltuielilor legate de proiect 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de 

Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a serviciului social Casele de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare, pentru anul școlar 

2020-2021 al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

-  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate 

de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul 

școlar 2020-2021 

-  Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de 

Tip Familial ,,Luminița” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al serviciului social Casele de Tip Familial ,,Luminița” Slatina din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 



- Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viață independentă” în cadrul Complexului servicii ,,Amicii” 

Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,,Centrului de zi pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă”, precum și pentru modificarea și completarea 

organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii ,,Amicii” Slatina din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt   

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare 

ale unor servicii sociale de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în 

vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru "Ștefan Iordache" 

Caracal 2020, Ediția a X-a, aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării 

evenimentului Festivalul Național de Teatru "Ștefan Iordache" Caracal 2020, Ediția a X-a, 

precum și pentru modificarea poziției nr.142 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 

2020 

În perioada 24.10.2020 - 31.12.2020 având funcția de membru al Comisiei pentru 

Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția 

Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură am analizat și avizat 

următoarele documente referitoare la: 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

OLT DRUM S.A. pe anul 2020 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții ”Extindere instalație termică interioară la corp Pavilion, Școala 

Profesională Specială Balș” 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 546C, km 0+000 - 6+011, L = 6,011 

km, Potcoava-Perieți” 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

OLT DRUM S.A. pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la 

chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în 

domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere 

a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului 

prealabil și autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor 

de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2021 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții: Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru 

obiectivul ”Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile Slatina”, str. Centura Basarabilor 

nr.8, municipiul Slatina, județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Investiții pe anul 2021 care se 

finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare constituit pentru Sistemul Integrat 

de Management al Deșeurilor în Județul Olt 



- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

Consiliul Județean Olt, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco și Administrația 

Fondului pentru Mediu 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea a unui teren în suprafață de 7053 mp din 

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

Protecția Copilului Olt în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt 

În  perioada  24.10.2020 - 31.12.2020 s-au  analizat  în cadrul COMISIEI pentru 

URBANISM  un  număr  de    13  documentații  de urbanism  din  care:  1  documentație  pentru  

emiterea  certificatului  de  urbanism,  6  documentații  pentru  emiterea  autorizațiilor  de  

construire,  4  documentații  pentru  emiterea autorizațiilor de desființare și 2 prelungiri  

autorizații  de  construire.  Materialele  prezentate  spre  analiză  acestei  comisii  au fost 

consemnate în Registrul de procese verbale. 

Am îndeplinit și alte sarcini date de conducerea Consiliului Județean și de partidul pe a 

cărui listă am candidat și am fost ales consilier județean.  

În perioada analizată am desfășurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Județean și cu respectarea prevederilor legale. 

 

CONSILIER JUDEŢEAN 

             DUMITRESCU Viorel 

 


