
           R O M A N I A                                                                                               Consilier județean 

  CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                              Ion-Adrian BĂRBULETE  

 

R A P O R T 

cu privire la activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 

 

Autoritatea 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 Olt este compus din consilieri județeni care își desfășoară activitatea în plenul Consiliului 

Județean, iar în intervalul dintre ședințele de plen, în cadrul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

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, 

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

General al Județului.    

Comisia pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea 

Domeniului Public și Privat, denumită pe scurt COMISIA pentru BUGET – FINANȚE, s-a întrunit într-un număr de 

38 de ședințe. 

Având funcția de președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 am analizat și avizat 

următoarele documente: 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană 

vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire 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 2021 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea subpunctului 3 al punctului 3 din anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.9/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și 

contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții contractuale de execuție 

din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

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

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea temporară a atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean  

Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor pentru 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota 

de 14% 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 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2021 

- 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 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a 

situațiilor financiare pe anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil 

aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt a unor 

construcții aflate în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt în vederea scoaterii din funcțiune și 

demolării și pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.123/26.07.2018 cu privire la: 

modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local, 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna februarie 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea modelului legitimației de Președinte al Consiliului Județean 

Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelului semnului distinctiv al 

calității acestora 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Actului Constitutiv și Statului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de până la 30.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean 

finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană  

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 

31.03.2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2021 a 

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

din județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de 

Canalizare „Oltul” pe anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea  plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”  pe anul 2021     

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil 

aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului Olt și 

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 



- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 

2021-2027 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, 

pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico - militare a Județului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația ”Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni” pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a 

Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2021 

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

investiții: ”Reabilitare Complex Servicii Persoane Adulte Corabia și Construire Anexe” 

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

investiții: ”Reabilitare Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal” 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor construcții aflate în administrarea Consiliului Județean 

Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și a 

demolării 

- Proiectul de hotărâre cu privire la: 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 V-a 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului 

Județean Olt, pentru  unitățile de cult aparținând cultelor  religioase din Județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IULIE 2021; 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea cotei lunare de carburanți pentru un autoturism aflat în 

parcul auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021; 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității 

de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire a serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - 

Teritoriale Județul Olt și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – 

Teritoriale Județul Olt. 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public 

de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de 

întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în 

administrarea Consiliului Județean 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 2021-2022 



-  Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influențelor la 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 

- 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 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării, organizării și funcționării pieței volante „Piața 

Producătorilor Olteni” în municipiul Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 

- 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 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premiu pentru rezultate deosebite în domeniul culturii 

-  Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului Olt și 

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului „Clădire psihiatrie-

dermatologie” și a terenului aferent, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului 

Olt 

-  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea prețurilor  pentru plata serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de 

întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în 

administrarea Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 

30.09.2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care 

frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pe 

anul școlar 2021-2022 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 

- 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 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri 

și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Călărași, pentru anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000–KM 25+240, Bobu–Voineasa–Balș, 

Județul Olt” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” 



- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

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

Perieți” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții nou “Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru,  jud.  

Olt,  km  21+050” în vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel 

Saligny” 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții nou “Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna Schitu, km 23+177” în 

vederea depunerii pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții nou “Modernizare drum județean DJ 703C, km 38+323-km 57+223, L=18,900 km, comuna 

Poboru (sat Cornățelu)–comuna Cungrea-comuna Verguleasa (sat Poganu), județul Olt” în vederea depunerii 

pentru finanțare în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 

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

investiții ,,Construire pod nou din beton armat pe DJ 546E, comuna Oporelu, km 12+600” 

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru 

acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene 

DJ 657B, DJ 657D, DJ 703 și DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru 

realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile 

existente” lot 2 județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Olt  și din 

administrarea Consiliului Județean Olt,  în domeniul public al orașului Corabia, județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influențelor la cota 

de 6% din impozitul pe venit pe anul 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2022 

- Proiect de hotărâre 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 2022 

- 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 2022 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele 

instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2022 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 

30.11.2021 



- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2022” 

-   Proiect de hotărâre cu privire la 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 

și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2021 

-  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

127/26.08.2021 cu privire la: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 

Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean 

de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt 

și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren în suprafață de 4532 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   

- Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au 

obținut rezultate deosebite la Jocurile Olimpice, Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, în anul 

2021 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020 pentru 

stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale 

nr. 1/2011, precum și a altor acte normative în domeniul transportului public județean de persoane prin curse 

regulate, în județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2021 

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 

            BĂRBULETE Ion-Adrian 


