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I. HOTĂRÂRI

H O T Ă R Â R E
cu privire la : rectificarea bugetului Județului Olt,

pe anul 2014

Având în vedere:
 Expunerea de motive nr.109/08.01.2015, cu privire la Proiectul de Hotărâre
nr.110/08.01.2015;
 Raportul nr. 111/08.01.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe;
 Raportul nr. 400/15.01.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanţe,
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
 Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014  nr. 356/2013, cu modificările si
completările ulterioare;
 Prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
 Adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,
nr.3916/02.12.2014, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.12811/22.12.2014;
 Hotararea Guvernului nr.1139/2014, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva
bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele
unitati administrativ teritoriale;
 Rapoartele nr.12831/22.12.2014 si nr.12937/29.12.2014, ale Directiei Economice Buget
Finante;

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a) și art. 97, alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Judetului  Olt pe Sectiunea de
Functionare si Sectiunea de Dezvoltare pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 1a , 1b.

Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice si activitatilor finanţate
integral sau partial  din venituri proprii, pe Sectiunea de Functionare si Sectiunea de
Dezvoltare pe anul 2014, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b.

Art.  3. Anexele nr. 1 - 2   fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 4. Prezenta   hotărâre se   comunică Direcției Economice,  Buget - Finanțe,

Serviciului  Buget,  Impozite și Taxe,  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt
Gabriel BULETEANU

SLATINA, 19.01.2015
Nr. 1



H O T Ă R Â R E
cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2015

Avand in vedere:
 Expunerea de motive nr.308/13.01.2015 cu privire la  proiectul de hotărâre
nr.309/13.01.2015;
 Raportul nr. 310/13.01.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe;
 Raportul nr. 400/15.01.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
 Raportul nr. 396/15.01.2015 al Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica,

realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, conservarea monumentelor
istorice si de arhitectura;
 Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;
 Prevederile art.1 lit.c) si art. 4 lit.c) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind

intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile
administrative- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o
participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, si al ministrului

delegat pentru buget nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de
venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia , cu modificarile
ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;
 Adresa S.C. OLT DRUM S.A. nr.41/12.01.2015, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub

nr. 280/13.01.2015

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) si art. 97 alin. (1), din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Judetean Olt adopta prezenta hotarare:

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2015,
conform anexelor nr. 1-8, care fac parte integranta din  prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica Directiei Economice, Buget Finante, Serviciului
Buget, Impozite si Taxe, Serviciului financiar contabilitate,  din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Olt, S.C OLT DRUM S.A, pentru aducerea la indeplinire,
Presedintelui Consiliului Judetean Olt si Institutiei Prefectului-Judetul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt
Gabriel BULETEANU

SLATINA, 19.01.2015
Nr. 2



H O T Ă R Â R E
cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Directiei

Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Olt pentru persoane cu handicap,
pentru luna decembrie 2014

Având  în vedere :
 Expunerea de motive nr. 263/13.01.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.
264/13.01.2015;
 Raportul nr. 265/13.01.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe;
 Raportul nr. 400/15.01.2015 al Comisiei pentru Studii   Economico-Sociale, Buget-
Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
 Raportul nr. 402/15.01.2014 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică,
sănătate, familie, protecţie copii şi culte;
 Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
nr.1825/13.01.2015, comunicat cu adresa nr.1826/13.01.2015, înregistrată la Consiliul
Judeţean Olt sub nr.245/13.01.2015;
 Prevederile art. 54 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile art. 33 din Normele metodologice de   aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, modificate si completate prin Hotărârea Guvernului nr.
89/2010.

În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b), lit. d), alin. (3) lit. a), alin (5) lit. a), punctul 2,  şi art.
97, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană cu handicap
îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru luna decembrie 2014, după cum urmează:

Nr.
Crt.

Denumire centru Cheltuiala
realizată în luna

decembrie
2014

Nr. mediu anual de
asistaţi  în luna

decembrie
2014

Costul mediu
lunar

(lei/persoană)

0 1 2 3 4 = col 2/col 3
1 Centrul de Îngrijire şi

Asistenţă SLATINA
173.237 97,06 1.784,84

2 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA

120.488 56,90 2.117,54

3 Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Persoane cu
Handicap CEZIENI

141.826 64,00 2.216,03

4 Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Persoane cu
Handicap CARACAL

130.819 47,51 2.753,50



5 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă SPINENI

151.495 70,32 2.154,37

6 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă CORABIA

74.299 31,00 2.396,74

7 Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupationala
Draganesti-olt

35.010 22,51 1.555,31

TOTAL 827.174 389,30 2.124,77

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economica, Buget – Finanţe,
Serviciului Buget, Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru
aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Olt .

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt

Gabriel BULETEANU

SLATINA, 19.01.2015
Nr. 3



H O T Ă R Â R E
cu privire la: stabilirea contributiei lunare de intretinere datorata de  persoanele

vârstnice care dispun de venituri proprii si sunt ingrijite in Caminele pentru Persoane
Varstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Olt si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2015

Având  în vedere :
 Expunerea de motive nr. 266/13.01.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.

267/13.01.2015;
 Raportul nr. 268/13.01.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe;
 Raportul nr. 400/15.01.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
 Raportul nr. 399/15.01.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități

sportive și de agrement;
 Raportul nr. 398/15.01.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ;
 Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr.

1827/13.01.2015, comunicat cu adresa nr.1829/13.01.2015, înregistrat la Consiliul Judeţean
Olt sub nr. 244/13.01.2015;
 Prevederile art. 24-25 din Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.91 alin (1) lit. b), lit. d), alin.(3) lit.a), alin(5) lit. a) punctul 2 şi art. 97
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se stabileşte contributia lunara de intretinere datorata de persoanele varstnice
care dispun de venituri proprii si sunt ingrijite in Caminele pentru Persoane Varstnice din
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si/sau de
sustinatorii legali ai acestora, pentru anul 2015 în sumă de 657 lei .

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget – Finanţe,
Serviciului Buget, Impozite-Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt, pentru
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul
Olt .

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt
Gabriel BULETEANU

SLATINA, 19.01.2015
Nr. 4



H O T Ă R Â R E
cu privire la :stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o
persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice,

pentru anul 2015

Având  în vedere :
 Expunerea de motive nr. 269/13.01.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.

270/13.01.2015;
 Raportul nr. 271/13.01.2015 al Direcţiei Economice,

Buget – Finanţe;
 Raportul nr. 400/15.01.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale,Buget-

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
 Raportul nr. 399/15.01.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități

sportive și de agrement;
 Raportul nr. 398/15.01.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică,

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ;
 Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr.

1811/13.01.2015, comunicat cu adresa nr. 1812/13.01.2015, înregistrat la Consiliul
Judeţean Olt sub nr. 246/13.01.2015;

 prevederile art. 24-25 din Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.91 alin (1) lit. b), lit. d), alin.(3) lit.a), alin(5) lit. a) punctul 2 şi art. 97
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană vârstnică
îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2015 în sumă de 657 lei .

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economica, Buget – Finanţe,
Serviciului Buget, Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru
aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Olt .

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt
Gabriel BULETEANU

SLATINA, 19.01.2015
Nr. 5



H O T Ă R Â R E
cu privire la :constituire comisie de evaluare şi comisie de  soluţionare

a contestaţiilor pentru evaluarea activităţii stagiarului

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 236 din 12.01.2015 cu privire la aprobarea proiectului de

hotărâre nr. 237 din 12.01.2015;
- raportul nr. 238 din 12.01.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul

Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt;

- raportul nr. 397 din 15.01.2015 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie,
Servicii Publice şi Comerţ;

- raportul nr. 398 din 15.01.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică,       Juridică,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu
Cetăţenii; -

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 118 din 08.08.2014 cu privire la
numire în funcţie de execuţie aferentă personalului contractual şi stabilire drepturi
salariale;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 cu privire la aprobarea
Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificat şi
completat prin Legea nr. 673/2002;

- prevederile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de
învăţământ superior, cu modificările ulterioare;

- prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013,
privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 473/2014;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 141 din 25.09.2014 cu privire la
numire mentor pe perioada de stagiu;

- adresa nr. 40 din 30.12.2014 a sindicatului „CONSOLT”, înregistrată la Consiliul
Judeţean Olt sub nr. 13.038 din 30.12.2014 referitoare la desemnare reprezentanţi;

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 3 din 08.01.2015
referitoare la constituire comisie de evaluare şi comisie de soluţionare a contestaţiilor
pentru evaluarea activităţii stagiarului;

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin. (1) litera f) şi art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre:

Art. 1. Se constituie Comisia de evaluare pentru evaluarea activităţii stagiarului
Marineaţă Dana – Alexandra, consilier juridic, grad profesional debutant din cadrul
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, în următoarea componenţă:

- Ana - Venera ŞTEFĂNESCU - Şef Serviciu - preşedinte;
Serviciul Juridic - Contencios

- Gabriel  BULETEANU - Secretar al Judeţului - mentor;
- Costinel NETCU - reprezentantul sindicatului „CONSOLT” - membru.

Art. 2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea activităţii
stagiarului Marineaţă Dana – Alexandra, consilier juridic, grad profesional debutant din



cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, în următoarea
componenţă:

- Daniela LUNGU - Şef Serviciu - preşedinte;
Serviciul Dezvoltare Regională

- Cristiana Mirela - Consilier juridic, grad profesional principal - membru;
SMĂRĂNDACHE Serviciul Juridic - Contencios

- Silviu – Marius - reprezentantul sindicatului „CONSOLT” - membru.
DIACONESCU

Art. 3. Se numeşte secretar al Comisiei de evaluare şi al Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor doamna Ionica GHEORGHE - inspector, grad profesional principal, nivel studii
S la Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 3 din 08.01.2015 referitoare la constituire
comisie de evaluare şi comisie de  soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea activităţii
stagiarului, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Managementul
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, persoanelor
nominalizate la art. 1 - 3 în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean
Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  al  Judeţului
Gabriel BULETEANU

Slatina: 19.01.2015
Nr.  6



H O T Ă R Â R E
cu privire la : numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt în comisia

de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea
funcției de manager persoană fizică, din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Slatina

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.210/12.01.2015 referitoare la aprobarea Proiectului de

hotărâre nr.211/12.01.2015;
- raportul nr.212/12.01.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- raportul nr.399/15.01.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități

sportive și de agrement;
- raportul nr.402/15.01.2015 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică,

sănătate, familie, protecție copii și culte;
- raportul nr.398/15.01.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;
- raportul nr.397/15.01.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie,

servicii publice și comerț;
- adresa Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina

înregistrată la Consiliul Județean Slatina la nr.12693/18.12.2014;
- anunțul nr.28799/29.12.2014 privind organizarea concursului pentru ocuparea

funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Slatina, publicat
în revista “Viața Medicală” nr.1/02.01.2015 și pe site-ul Spitalului Județean de Urgență
Slatina;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la
aprobarea transferului managementului asistenței medicale al unor unități sanitare
publice de la Direcția de Sănătate Publică Olt la Consiliul Județean Olt;

- protocolul de predare-preluare nr.4638/6457/16.08.2010 încheiat între Direcția de
Sănătate Publică Olt și Consiliul Județean Olt;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.190/18.12.2014 cu privire la
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina;

- prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru
ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice al căror
management al asistenței medicale a fost transferat către Consiliul Județean
Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.657/05.11.2010,
modificat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.8/13.01.2011;

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art. 91 alin.(1), lit.a) şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se numesc reprezentanții Consiliului Județean Olt în comisia de
soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de manager
persoană fizică, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, astfel:



- GRECU ION-CĂTĂLIN – reprezentant al Consiliului - membru
Județean Olt

- ACHIMESCU CRISTINA - reprezentant al Consiliului - membru
Județean Olt

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Județean de Urgență Slatina,
persoanelor nominalizate la art.1 și Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii
la îndeplinire.

PREȘEDINTE,
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al  Judeţului
Gabriel BULETEANU

Slatina 19.01.2015
Nr.7



H O T Ă R Â R E
cu privire la: aprobarea bugetului Judetului Olt,  pe anul 2015

si estimarile pe anii 2016-2018

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.849/29.01.2015, cu privire la Proiectul de Hotărâre

nr.850/29.01.2015;
- raportul nr.851/29.01.2015 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe;
- raportul nr.1292/09.02.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului.
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014;
- Prevederile Hotararii Guvernului nr.14/2015, privind repartizarea pe unitati

administrativ teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit si a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;

- Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/2014, privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul
cheltuielilor publice;

- Prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice, cu modificarile ulterioare;

- Prevederile Hotarii Guvernului nr. 1091/2014, pentru stabilirea salariului minim brut
pe tara garantat in plata;

- Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2014, privind salarizarea
personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemul public de asistenta sociala
in anul 2015;

- Prevederile Legii privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;

În temeiul art.91, alin.(1), lit.b),alin(3),lit. a) şi art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art.1. Se aprobă bugetul  local al Judetului  Olt pe sectiunea de
functionare si sectiunea de dezvoltare pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-
2018, conform anexelor nr.1, 1a , 1b.

Art.2. Se aprobă bugetul instituţiilor publice si activitatilor finanţate
integral sau partial  din venituri proprii, pe sectiunea de functionare si sectiunea
de dezvoltare pe anul 2015, si estimarile pe anii 2016-2018 conform anexelor nr.2,
2a, 2b.

Art. 5. Se aproba bugetul general consolidat al Judetului Olt pe anul 2015,
conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2015, prevăzute în
anexa nr.4, listele “alte cheltuieli de investiţii defalcate pe categorii de bunuri”
prevăzute în anexele 4a1-4a12, fisele obiectivelor de investitii , prevazute in
anexele 4b1-4b21.

Art. 5. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul
salariilor de baza pentru aparatul de specialitate, institutiile si serviciile publice de sub
autoritatea Consiliului Judetean Olt, conform anexei nr. 5.

Art.6. Se aproba numarul maxim de posturi finantate pentru personalul
neclerical angajat in unitatile de cult, pe anul 2015, si estimarile pe anii 2016-
2018, conform anexei nr. 6.



Art. 7. Se aproba Lista lucrarilor de administrare, intretinere si reparatii pe
drumurile judetene, pe anul 2015, conform anexei nr. 7.

Art. 8. Se aproba Lista obiectivelor de investitii si ,,Alte cheltuieli de
investitii” defalcata pe categorii de bunuri, pe anul 2015, conform anexei nr. 8.

Art.9. În anul 2015, plata cotizaţiilor anuale ce decurg din calitatea Consiliului
Judeţean Olt de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România,
contribuţia la bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, cotizaţia la
Asociaţia Secretarilor din judeţele din România, Asociaţia Directorilor Economici si
contabililor din Romania , Asociaţia localităţilor şi zonelor istorice şi de artă din
România, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de judeţe din România, Asociatia Nationala a
Informaticienilor din Administratia Publica Locala din Romania, Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara SUD-VEST Oltenia , Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ,,Olt Eco”si ,,Oltul”, cotizatia la ADR transfrontaliera, cât şi plata
cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt ca membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv
plata eventualelor comisioane bancare în vederea efectuării tranferurilor valutare
aferente, cotizatia la Asociatia Nationala a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica,,
ANATOP” Romania, cotizatia la ,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, se
efectueaza în cuantumul stabilit de acestea  de la cap.51.02 “Autorităţi publice şi
acţiuni externe”, subcapitolul 51.02.01.03 “Autorităţi executive” titlul II ,,
Bunuri şi servicii,, articolul 20.30,, Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 ,,Alte
cheltuieli cu bunuri si servicii”.

Art.10. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice Buget Finante,

Serviciului buget impozite si taxe, Serviciului financiar contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administratiei Judetene a
Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Presedintelui Consiliului
Judetean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt

Gabriel BULETEANU

SLATINA,10.02.2015
Nr.8



H O T Ă R Â R E
cu privire la  aprobarea utilizarii in anul 2015 a unei sume din excedentul anual al

bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014

Având în vedere:
 expunerea de motive nr.808/28.01.2015 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.809

/28.01.2015;
 raportul nr.810/28.01.2015 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe;
 raportul nr.1292/09.02.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului.
 prevederile Ordinului  Ministerului Finanțelor Publice nr. 96/2015 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2014;

 prevederile art. 58 alin (1) lit a) ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin (3) lit. a) şi art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e:

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 30.000.000 lei din excedentul anual al bugetului
local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014, pentru finantarea cheltuielilor
Sectiunii de Dezvoltare  pe anul 2015.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe,
Serviciului Buget, Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Olt, Trezoreriei Municipiului
Slatina,  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt

Gabriel BULETEANU

SLATINA,10.02.2015
Nr.9



H O T Ă R Â R E
cu privire la: aprobare Program anual al Consiliului Județean Olt de finanțare

nerambursabilă în domeniul sport, pentru anul 2015
în condițiile Legii nr. 350/2005 privind  regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.855/29.01.2015 cu privire la  Proiectul de hotărâre

856/29.01.2015;
- raportul nr. 857/29.01.2015 al Direcţiei Economice, Buget-Finante;
- raportul nr. 1292/09.02.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finante, integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului;
- raportul nr. 1291/09.02.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități

sportive și de agrement;
- raportul nr.1264/09.02.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică,

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ;
- raportul nr.1270/09.02.2015 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie,

servicii publice si comert.
- raportul nr.1272/09.02.2015 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate

ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii si culte;
- prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.8/10.02.2015 cu privire la aprobarea bugetului
Judeţului Olt, pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018;

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a) şi art.97 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art.1. Se aprobă Programul anual al Consiliului Județean Olt de finanțare
nerambursabilă în domeniul sport, pentru anul 2015, în condițiile Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezentul Program va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-
a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2015 și estimările
pe anii 2016-2018.



Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe,
Serviciului financiar - contabilitate din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI OLT

Gabriel BULETEANU

SLATINA, 10.02.2015
Nr. 10



H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea:Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor

nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general, pentru domeniul sport, pe anul 2015

Componentei comisiei pentru intocmirea Ghidului

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 852/29.01.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.
853/29.01.2015 ;

Raportul nr. 854/29.01.2015 al Direcţiei Economice, Buget-Finante;
Raportul nr.  1292/09.02.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante,

integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului;
Raportul nr. 1291/09.02.2015  al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități

sportive și de agrement;
Raportul nr.1264/09.02.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ;
Raportul nr. 1270/09.02.2015 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie,

servicii publice si comert;
Raportul nr. 1272/09.02.2015 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică,

sănătate, familie, protecţie copii si culte;
Prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.8 /10.02.2015 cu privire la aprobarea bugetului
Judeţului Olt, pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.10 /10.02.2015 cu privire la aprobare Program
anual al Consiliului Județean Olt de finanțare nerambursabilă în domeniul sport, pentru anul
2015, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările
ulterioare;

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 24/27.01.2015 cu privire la
constituire comisie pentru întocmirea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,
pentru domeniul sport, pe anul 2015.

Prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare;

Ordinul nr. 130/2006 emis de Președintele Agenţiei Naţionale pentru Sport privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat
şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, modificat prin
Ordinul nr. 236/2006 ;

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans
din fondurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;



Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
337/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 cu modificările şi completările
ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a) şi art.97 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta  h o t ă r â r e:

Art.1. Se aproba Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru domeniul sport,
pe anul 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba componenta comisiei pentru intocmirea Ghidului
prevazut la art.1, stabilita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Județean Olt
nr. 24/27.01.2015, dupa cum urmeaza:
- DUMITRU Constanța - director executiv- Direcţia Economică, Buget-Finante
- LUNGU Daniela – șef  serviciu- Serviciul   Dezvoltare    Regională
- PĂTRAȘCU Vasilică - șef  serviciu - Serviciul Achiziţii, Licitaţii,Contractări
- ȘTEFĂNESCU Ana Venera - șef serviciu - Serviciul  Juridic-Contencios
- TERCI  Iosif - consilier - Serviciul    Dezvoltare    Regională.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului
financiar-contabilitate, Serviciului achiziții, licitații, contractări, Serviciului juridic-contencios
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, persoanelor nominalizate, în
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Olt.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT

Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI

Gabriel BULETEANU

SLATINA, 10.02.2015
NR.11



H O T Ă R Â R E
Referitoare la : aprobarea înființării unui post aferent personalului contractual de

execuție la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.797/27.01.2015 referitoare la aprobarea Proiectului de
hotărâre nr.798/27.01.2015;

- raportul nr.799/27.01.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților
Sanitare  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;

- raportul nr.1264/09.02.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;

- raportul nr.1272/09.02.2015 al Comisiei pentru cultură,  învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie,  protecţie copii şi culte;

- raportul nr.1291/09.02.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement;

- raportul nr.1270/09.02.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie,
servicii publice și comerț;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt  nr.180/20.12.2013 cu privire la
stabilire funcţii publice prin modificarea calităţii unor posturi din statul  de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din posturi aferente personalului
contractual în posturi aferente funcţiilor publice de execuţie şi aprobare organigramă şi
stat de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, cu
modificările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.8/10.02.2015 cu privire la
aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018;

- prevederile Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice;

- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art. 91 alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.c) şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea unui post aferent personalului contractual de
execuție de referent, treapta profesională II, nivel studii M, la Serviciul Resurse Umane
și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt.

(2) Numărul de 8 posturi aferente funcțiilor publice de la Serviciul Resurse Umane și
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Olt se suplimentează cu postul prevăzut la alin.(1), aferent personalului contractual.



Art. 2. Numărul de personal și statul de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.180/20.12.2013, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu
prevederile art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își
încetează aplicabilitatea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

PREȘEDINTE,
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al  Judeţului,
Gabriel BULETEANU

Slatina 10.02.2015
Nr. 12



H O T Ă R Â R E

cu privire la:  aprobare transformare şi mutări  posturi în  statul  de funcții
al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 1006 din 02.02.2015 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre nr.

1007  din 02.02.2014;
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina  nr.  1498  din 26.01.2015, înaintată Consiliului

Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 723  din  26.01.2015;
- adresa Spitalului  Judeţean de Urgenţă Slatina  nr. 1825  din 29.01.2015, înaintată Consiliului

Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 878  din 29.01.2015;
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 1 din

23.01.2015;
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 8 din

08.01.2015;
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 5 din

05.12.2015;
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 1 din

29.12.2014;
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 1 din

22.12.2014;
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina  nr. 5 din

22.12.2014;
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 10 din

15.12.2015;
- raportul nr. 1008  din  02.02.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul

Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
- raportul nr. 1291 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi

Sportive şi de Agrement;
- raportul nr. 1272 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte;
- raportul nr. 1270 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Agricultură,  Silvicultură, Industrie,

Servicii Publice şi Comerţ;
- raportul nr. 1264 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică,

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;
- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 40 din 15.01.2015 referitoare

la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. VASILE Ionela Denisa – medic rezident anul II -
specialitatea ,,medicină internă”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 807 din 29.12.2014
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III  a d-nei  dr. GEANOVU Sevastiţa Simona –
medic rezident  pe post anul II – specialitatea ,,diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 16 din 12.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei  dr. ROTARU  Andreea – medic rezident  anul II pe
post,  specialitatea ,,diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 804 din 29.12.2014
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III  a d-nei  dr. DRAGOMIRESCU Ana - Cristina –
medic rezident pe post  anul II – specialitatea ,,endocrinologie”;

- Decizia   Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 808 din 29.12.2014
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. ULEANU Lavinia Andreea – medic
rezident  pe post anul II – specialitatea ,,oncologie medicală”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 31 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-lui dr. RĂCĂREANU Adrian – medic rezident pe post
anul III - specialitatea ,,cardiologie”;



- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 870 din 30.12.2014
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat VI a d-nei  dr. ILIESCU Mădălina - Maria – medic
rezident  pe post anul V – specialitatea ,,cardiologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 798 din 29.12.2014
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat II  a d-nei  dr. TREPĂDUŞ Maria Mirela – medic
rezident pe post anul I – specialitatea ,,reabilitare medicală”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 35 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei  dr. DRĂNICEANU Paula - Alina – medic rezident  anul
II - specialitatea ,,recuperare medicină fizică și balneologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 832 din 30.12.2014
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. BOLDU Ana Maria – medic rezident
anul II – specialitatea ,,neurologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 20 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat VI  a d-lui  dr. IONESCU Andrei Valentin – medic rezident pe
post  anul V - specialitatea ,,chirurgie generală”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 38 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-lui  dr. DUICAN Cătălin Ionuţ – medic rezident  pe post
anul III - specialitatea ,,ortopedie şi traumatologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 33 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-lui  dr. CORÂCI Robert Octavian – medic rezident  pe post
anul II - specialitatea ,,chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 37 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-lui  dr. POPA Florin Augustin– medic rezident  pe post
anul III - specialitatea ,, chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 29 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-lui dr. UNGUREANU Radu Ionuț – medic rezident pe post
anul III - specialitatea ,,urologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 785 din 15.12.2014
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-lui  dr. CATANĂ Florin Alexandru – medic
rezident anul II – specialitatea ,,otorinolaringologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 26 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. STANCELE  Valentina – medic rezident  anul II -
specialitatea ,,oftalmologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 45 din 15.01.2015 referitoare
la trecerea în anul IV de rezidenţiat a d-nei dr. STĂNCULESCU Andreea Dariana – medic
rezident pe post anul III - specialitatea ,,anestezie şi terapie intensivă”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 36 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei  dr. GEORGESCU Alexandra – medic rezident  anul II
- specialitatea ,,anestezie și terapie intensivă”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 30 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-nei dr. MIC Alisa – medic rezident pe post  anul III -
specialitatea ,,anestezie și terapie intensivă”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 44 din 15.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-lui dr. POSTELNICU Emilian - Corneliu – medic rezident
pe post anul III - specialitatea ,,nefrologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 828 din 30.12.2014
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-nei  dr. PÂRVU Alina Elena – medic rezident
pe post anul III – specialitatea ,,neonantologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 22 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. IVANOV Corina – medic rezident  anul II -
specialitatea ,,obstetrică - ginecologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 783 din 15.12.2014
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III  a d-nei dr. ONCESCU Nicoleta Mihaela – medic
rezident anul II – specialitatea ,,obstetrică - ginecologie” ;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 43 din 15.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-nei dr. MIHAIŢĂ Diana – medic rezident pe post anul III -
specialitatea ,,pediatrie”;



- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 23 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. BĂLAN Maria – medic rezident  anul II -
specialitatea ,,boli infecțioase”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 34 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-nei  dr. CONSTANTINESCU Adriana Maria – medic
rezident  anul II - specialitatea ,,psihiatrie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 27 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-lui dr. STRUNOIU Cristian Marian – medic rezident  anul II
- specialitatea ,,psihiatrie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 833 din 30.12.2014
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III  a d-nei  dr. MIHAI Viorica Georgiana – medic
rezident  pe post anul II – specialitatea ,,psihiatrie pediatrică”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 42 din 15.01.2015 referitoare
la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-nei  dr. DELCEA Florentina – medic rezident anul II -
specialitatea ,,dermatovenerologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 25 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-lui dr. CARAGEA Daniel Cosmin – medic rezident  anul II
- specialitatea ,,nefrologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 4 din 07.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-nei  dr. RADU Andreea Valentina – medic rezident  pe
post anul III – specialitatea ,,pneumologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 24 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. VULPE Cristina Ionela – medic rezident anul II -
specialitatea ,,medicina muncii”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 782 din 15.12.2014
referitoare la  trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-nei dr. MEZDREA Mihaela  Silvia – medic
rezident pe post anul III – specialitatea ,,dermatovenerologie” ;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 28 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat V a d-lui dr. POPA Radu Teodoru – medic rezident pe post anul
IV - specialitatea ,,cardiologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 17 din 12.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat V a d-nei  dr. MARICA Manuela  Andreea – medic rezident  anul
IV pe post,  specialitatea ,,medicină de urgență”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 32 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei  dr. DILIRICI Alexandru Maria – medic rezident  anul II
- specialitatea ,,psihiatrie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 21 din 14.01.2015 referitoare
la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-nei   dr. NEDELCU Maria Raluca – medic rezident  anul II
- specialitatea ,,medicină legală”.

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 39 din 14.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic primar a d-nei  CIULINCĂ Andreea Mădălina, medic specialist,
specialitatea ,,radiologie – imagistică medicală” de la Laboratorul radiologie şi imagistică
medicală;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 780 din 11.12.2014
referitoare la promovarea în funcţia de consilier juridic IA a domnului VLAICU Nicolae –
Sebastian, consilier juridic I, la Compartimentul Juridic;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 851 din 30.12.2014
referitoare la schimbarea locului de muncă al d-nei ANDONE Ilinca Silvia, asistent medical
principal;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 74 din 30.01.2015 referitoare
la modificarea și completarea Deciziei nr. 851 din 30.12.2014 privind  schimbarea locului de
muncă al d-nei ANDONE Ilinca Silvia, asistent medical principal;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 800 din 30.12.2014
referitoare la schimbarea locului de muncă al d-nei PÎRŞCOVEANU Adriana Doina, asistent
medical principal şef la Secţia cardiologie;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 73 din 30.01.2015 referitoare
la modificarea și completarea Deciziei nr. 800 din 30.12.2014 privind  schimbarea locului de



muncă al d-nei PÎRŞCOVEANU Adriana Doina, asistent medical principal cu nivel de studii
superioare;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 799 din 29.12.2014
referitoare la schimbarea locului de muncă al d-nei MARINESCU Niculina - infirmieră;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 75 din 30.01.2015 referitoare
la modificarea și completarea Deciziei nr. 799  din 29.12.2014 privind  schimbarea locului de
muncă al d-nei MARINESCU Niculina – infirmieră;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 793 din 22.12.2015
referitoare la schimbarea locului de muncă al d-nei VASILE PUŞA Georgeta,  asistentă medicală
principală;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 10 din 12.01.2015 referitoare
la modificarea şi completarea Deciziei nr. 793/22.12.2014 privind schimbarea locului de muncă al
d-nei VASILE PUŞA Georgeta,  asistentă medicală principală;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014 cu privire la aprobare
organigramă și stat de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina;

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile Legii – cadru  nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările ulterioare.
În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3  şi art. 97 alin. (1)

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art. 1. Se aprobă transformarea a 41 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190
din 18.12.2014, conform anexei nr. 1  la  prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă, începând cu data de 01.01.2015, mutarea a 4 posturi din statul de funcţii
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt   nr.
190 din 18.12.2014, şi repartizarea în locul acestora a 4 posturi  vacante, pentru menţinerea
numărului de posturi ale structurilor respective, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Olt nr. 190 din 18.12.2014, se modifică în mod corespunzător cu
prevederile art. 1 şi art. 2 la prezenta hotărâre, reflectate în  anexele  la  prezenta hotărâre.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe,
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Olt și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
Secretar al judeţului

Gabriel BULETEANU

Slatina   10.02.2015
Nr. 13



H O T Ă R Â R E
cu privire la: aprobarea realizării  proiectului “Măsuri pentru asistarea șomerilor din

regiunile fost industrializate ” în cadrul Programului Operaţional Sectorial
,,Dezvoltarea Resurselor Umane , 2007- 2013,  AXA PRIORITARĂ 5 „Promovarea

măsurilor active de ocupare” DOMENIUL  MAJOR  DE  INTERVENŢIE 5.1 „Dezvoltarea
şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Având în vedere:
 expunerea de motive nr. 819/28.01.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre

nr.820/28.01.2015 ;
 raportul nr.  821/28.01.2015 al serviciului dezvoltare regională ;
 raportul nr.1292/09.02.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe,

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
 raportul nr. 1264/09.02.2015 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 raportul nr. 1270/09.02.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii

publice şi comerț ;
 raportul nr. 1272/09.02.2015 al Comisiei pentru cultură, învațământ, activitatea

științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte ;
 raportul nr. 1291/09.02.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități

sportive și de agrement ;
 raportul nr. 1269/09.02.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,

realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură;

 Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de
ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor
active de ocupare ;

 Prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015.

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1)  lit. b), e)  alin.(3) lit.f), alin.(6) lit.c) și art.97 alin.(1)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă participarea UAT Județul Olt prin Consiliul Judetean Olt, în calitate
de Partener 2,  la realizarea  proiectului“ Măsuri pentru asistarea șomerilor din regiunile
fost industrializate” în cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea
Resurselor Umane , 2007- 2013,  Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de
ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor
active de ocupare , alături de liderul de proiect Primăria sectorului 3 al Municipiului
București ,  partener 1 S.C. Success  HR expert  SRL și partener 3 S.C. AWD EXACONS
SRL conform Acordului de Parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. (1). Se aprobă valoarea cheltuielilor totale eligibile ale proiectului în sumă de
3.083.562 lei,  inclusiv TVA.



(2). Se aprobă valoarea cheltuielilor totale eligibile aferente Consiliului Județean
Olt  de  915.208  lei,  inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă participarea Consiliului Județean Olt la constituirea contribuţiei proprii a
solicitantului necesară implementării proiectului  menționat  cu o cotă parte din  2% din
cheltuielile eligibile în sumă de 18.304,16 lei.

Art.4. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Judeţean Olt să semneze Acordul de
parteneriat cu entitățile partenere .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului  Dezvoltare Regională, Direcţiei
Economice, Buget-Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,
pentru aducere la îndeplinire, partenerilor proiectului, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi
Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt.

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului,
Gabriel BULETEANU

Slatina, 10.02.2015
Nr. 14



H O T Ă R Â R E
cu privire la : trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt

a unui imobil, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1011/02.02.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.
1012/02.02.2015;
- Adresa nr. 152/29.01.2015 a Serviciului Judeţean de Pază Olt, înregistrată la Consiliul
Judeţean Olt sub nr. 867/29.01.2015;
- Raportul comun nr. 1013/02.02.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
- Raportul nr. 1264/09.02.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
- Raportul nr. 1269/09.02.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură;
- Raportul nr. 1292/09.02.2015 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget -
finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului
bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 71/23.04.2010 cu privire la dare în administrare
Serviciului Judeţean de Pază Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

În temeiul prevederilor art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi art.97 alin.(1) din Legea Administraţiei
Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta h o t ă r â r e :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a
unui imobil  „Magazie” în suprafaţă construită Sc = 21 mp, situat în municipiul Slatina, str.
Drăgăneşti nr. 9, judeţul Olt.

Art.2. (1). Trecerea în domeniul privat al Judeţului, a imobilului prevăzut la art.1, se
face în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia.

(2). Imobilul prevăzut la art.1 se va demola după obţinerea autorizaţiei de
desfiinţare.

Art.3.( 1). După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilului, Consiliul Judeţean
Olt va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi va opera



modificarea corespunzătoare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat
al Judeţului Olt.

(2). Sumele rezultate din valorificarea, conform prevederilor legale, a
materialelor recuperate în urma demolării sau dezmembrării acestui imobil, constituie venit la
bugetul Judeţului Olt.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei
Tehnice şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de
Transport, Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Serviciului Judeţean de Pază Olt, în vederea aducerii la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI

Gabriel BULETEANU

Slatina, 10.02.2015
Nr. 15



H O T Ă R Â R E
cu privire la transformare post în statul de funcţii al aparatului

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 1048 din 03.02.2015 cu privire la aprobarea proiectului

de hotărâre nr. 1049 din  03.02.2015;
- raportul nr. 1050 din 03.02.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul

Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
- raportul nr. 1264 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică,

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;
- raportul nr. 1270 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură,

Industrie, Servicii Publice şi Comerţ;
- raportul nr. 1272 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte;
- raportul nr. 1291 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială,

Activităţi Sportive şi de Agrement;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 225/05.09.2014

referitoare la încetare de drept raport de serviciu, prin pensionare anticipată
parţială;

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.
247/29.09.2014 referitoare la încetare de drept raport de serviciu;

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.
278/23.10.2014 referitoare la suspendare de drept raport de serviciu;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 180 din 20.12.2013 cu privire
la stabilire funcţii publice, prin modificarea calităţii unor posturi din statul de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din posturi aferente
personalului contractual în posturi aferente funcţiilor publice de execuţie şi aprobare
organigramă şi stat de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 57 alin. (1), (alin. (3), alin. (5) şi art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările ulterioare;

- prevederile Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare,

În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art. 1. Se aprobă transformarea postului vacant, aferent categoriei funcţionarilor
publici de execuţie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, nivel
studii SSD de la Serviciul Tehnic, Investiţii al Direcţiei Tehnică şi Investiţii din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia nr. 49 în statul de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr. 180 din 20.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare) în post de
inspector, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S.

Art. 2 Statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 180 din 20.12.2013, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1
la prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi
încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, Direcţiei
Tehnică, Investiţii, Serviciului Tehnic, Investiţii, Serviciului Resurse Umane şi Managementul
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea
aducerii la îndeplinire, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
Secretar  al  Judeţului
Gabriel BULETEANU

Slatina 10.02.2015
Nr. 16



H O T Ă R Â R E
cu privire la: desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie

al Casei de Asigurări de Sănătate Olt

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1232/06.02.2015 la Proiectul de Hotărâre nr.1233/06.02.2015 ;
- Adresa nr.2186/02.02.2015 a Casei de Asigurări de Sănătate Olt, înregistrată la Consiliul
Judeţean Olt sub nr.1162/04.02.2015;
- Raportul Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al
Judeţului, nr.1245/09.02.2015;
- Raportul nr.1264/09.02.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;
- Raportul nr.1272/09.02.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică,
Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte;
- Raportul nr.1291/09.02.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială Activităţi Sportive
şi de Agrement;
- prevederile art.272 alin.(2), art.286 şi ale art.287 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.91, alin.(1), lit.f) şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1. Se desemnează domnul GHEORGHE Ionel Cristian, consilier judeţean, în calitate
de membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Olt.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 25 februarie 2015 şi se
comunică domnului GHEORGHE Ionel Cristian, Casei de Asigurări de Sănătate Olt, în
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului
– Judeţul Olt.

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR al JUDEŢULUI

Gabriel BULETEANU

Slatina, 10.02.2015
Nr.17



D I S P O Z I Ţ I E

cu privire la constituire comisie pentru întocmirea Ghidului solicitantului privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități

nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2015 ;

Având în vedere :

- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (2), art. 106 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT emite prezenta

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E :

Art. 1. Se constituie comisia pentru întocmirea Ghidului solicitantului privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2015 ;

în următoarea componenţă :

- DUMITRU Constanta - director executiv- Direcţia Economică Buget Finante

- LUNGU Daniela - șef serviciu- Serviciul Dezvoltare Regională

- PATRASCU Vasilica - șef serviciu -Serviciul Achiziţii, Licitaţii,Contractări

- ŞTEFĂNESCU Ana Venera - șef serviciu - Serviciul  Juridic-Contencios

- TERCI Iosif - consilier - Serviciul Dezvoltare Regională

Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică membrilor comisiilor prevăzute la art. 1
în vederea aducerii la îndeplinire, Direcţiei Economice, Buget- Finante, Serviciului
Achiziţii, Licitaţii, Contractări, Serviciului Dezvoltare Regională , Serviciului Juridic-
Contencios,Preşedintelui, Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Olt şi secretarului
judeţului.

P R E Ş E D I N T E
Paul STĂNESCU

AVIZAT
SECRETAR AL JUDEŢULUI

Gabriel BULETEANU
Slatina 27.01.2015
Nr.24



DISPOZITIE

pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt, nr.
305/04.09.2013, privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din

bugetul propriu al Judeţului Olt şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale

Avand in vedere:
-Raportul Directiei Economice, Buget- Finante, nr.724/26.01.2015;
-Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul ministrului finantelor publice nr. 923/2014, pentru aprobarea Normelor

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control
financiar preventiv propriu;

-Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite de art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Presedintele Consiliului Judetean Olt, emite prezenta

D I S P O Z I T I E:

Art. I. Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt  nr. 305/04.09.2013, cu privire
la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul propriu al Judeţului Olt
şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale , modificata prin
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt  nr. 68/11.03.2014, se modifica dupa cum
urmeaza:

1.Alin (3) al art. 1 va avea urmatorul cuprins:
,,(3) Pe perioada in care din motive intemeiate Presedintele Consiliului Judetean Olt ,

nu isi poate exercita atributiile , se delega calitatea de ordonator principal de credite al
Consiliului Judetean Olt, vicepresedintilor si secretarului judetului, in urmatoarea ordine:

-OPRESCU Marius- Vicepresedinte Consiliul Judetean Olt;
-BELINSKI Pavel - Vicepresedinte Consiliul Judetean Olt;
-BULETEANU Gabriel - Secretarul judetului;

2.Alin (1) al art. 4  va avea urmatorul cuprins:
,,(1) În faza de lichidare a cheltuielilor se delegă acordarea vizei „Bun de plată” pe

documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care
reies obligaţii de plată certe, următoarelor persoane din cadrul compartimentelor aparatului



de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în funcţie de specificul activităţii acestor
compartimente:

1. Busoiu Nicolaie - Şef Serviciu Buget impozite si taxe
2. Stanescu Mirela - Consilier superior  serviciul  financiar-contabilitate
3. Nicolae Gugiu - Consilier superior- birou informatica si         administrativ
4. Sterie Constantin - Inspector de specialitate birou informatica si administrativ
5. Negrila Mihaela Dorina - Şef Serviciu tehnic si investitii
6. Netcu Costinel -Sef serviciu administrarea patrimoniului, UJMS
7. Lacraru Adrian -Sef serviciu- Serviciul administratie publica relatii cu

consiliile locale si monitorul oficial al judetului
8. Stefanescu Ana Venera - Şef Serviciu Juridic, contencios
9. Ciugulea Teodora - Sef serviciu Urbanism  amenajarea teritoriului si disciplina in

constructii
10.Solduban Angela -Sef serviciu Unitatea de implementare a proiectelor,

programe si strategii de mediu
11.Patrascu Vasilica - Şef Serviciu Achizitii, licitatii contractari
12.Lungu Daniela - Şef Serviciu Dezvoltare locală şi regională
13.Nicolae Angela -Sef serviciu Resurse umane si managementul unitatilor

sanitare
14.Ginerica Miruna Andra -consilier cabinet presedinte
15.Stanciu Cristina - referent superior- serviciul financiar-contabilitate”

Art. II. Prezenta dispozitie se comunica Directiei Economice Buget Finante, Serviciului
financiar contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, in
vederea aducerii la indeplinire, domnului Belinski Pavel, domnului Gabriel Buleteanu,
doamnei Stanciu Cristina, doamnei Balan Constantina, doamnei Nicolae Angela si
Presedintelui Consiliului Judetean Olt.

PRESEDINTE
PAUL STANESCU

AVIZAT
SECRETARUL JUDETULUI

Gabriel BULETEANU

Slatina 27.01.2015
Nr.25



DISPOZIŢIE

referitoare la :  constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea
„Contractului de furnizare a fructelor proaspete – mere – elevilor din clasele I-VIII care
frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat , precum și elevilor din

clasa pregătitoare, din județul Olt, în anul școlar 2015-2016 ”,  în conformitate cu
O.U.G. nr.24/2010, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:
- raportul nr. 1463/12.02.2015 al Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări din cadrul

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- prevederile O.U.G. nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a

consumului de fructe în scoli, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.243/2012

privind furnizarea fructelor proaspete în școli;
- prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a

contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

- prevederile H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G.nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări
ulterioare prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr.1660/2006 pentru aprobarea  Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice
din O.U.G.nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor  art.102 alin.(3) și art.106 alin.(1) din Legea administrației  publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT emite prezenta dispoziție:

Art.1. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea „Contractului de
furnizare a fructelor proaspete – mere – elevilor din clasele I-VIII care frecventează
învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, precum și elevilor din clasa pregătitoare, din
județul Olt, în anul școlar 2015-2016, în conformitate cu O.U.G. nr.24/2010, cu modificările și
completările ulterioare”, prin licitație deschisă prin mijloace electronice, în următoarea
componentă:

Președinte:
PĂTRAŞCU Vasilică – Șef Serviciu Achiziții, Licitații, Contractări - Consiliul Județean Olt;

Membri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt:
CÎRLOGANU Romeo – Consilier Superior, Serviciul Achiziții, Licitații, Contractări - Consiliul
Județean Olt;
ILEANA Oana-Cristina – Inspector Principal, Serviciul Achiziții, Licitații, Contractări –
Consiliul Județean Olt;
ACHIMESCU Cristina – Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Direcția Economică, Buget-
Finanțe – Consiliul Județean Olt;



STANCIU Cristina – Referent Superior, Serviciul Financiar- Contabilitate, Direcția
Economică, Buget-Finanțe- Consiliul Județean Olt

Membri de rezervă:
BUŞOIU Nicolaie – Șef Serviciu Buget, Impozite și taxe, Direcția Economică, Buget- Finanțe
– Consiliul Județean Olt;
OLTEANU Mihaela – Consilier Principal, Serviciul Achiziții, Licitații, Contractări – Consiliul
Județean Olt

Se desemnează pe lângă comisia de evaluare, conform adresei 643/22.01.2015, următorii
experți cooptați:
OPREA Aurelia Patricia – Comisar, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor
Olt;
MACRI Elena – Inspectoratul Școlar Județean Olt;
ILIESCU Mihaela – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt;
STEGARU Magdalena Maria – doctor, Direcția de Sănătate Publică a Județului Olt.

Art.2.(1) Domnul PĂTRAŞCU Vasilică se numește în calitate de persoana
responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.
(2) În calitate de președinte este membru în cadrul comisiei și are drept de vot.

Art.3.(1) Se stabilesc atribuțiile și responsabilitățile specifice ale experților cooptați după
cum urmează:
- verificarea și evaluarea propunerilor tehnice.
(2) Experții cooptați nu au drept de vot , însă au obligația de a elabora un raport de
specialitate cu privire la aspectele tehnice asupra cărora, pe baza experienței pe care o dețin
, își exprimă punctul de vedere.

Art.4. Prezenta dispoziție se comunică Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări,
Direcției Economice Buget-Finanțe, Serviciului Juridic-Contencios  din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt, membrilor comisiei și experților cooptați în vederea
aducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

AVIZAT
Secretar al județului
Gabriel BULETEANU

Slatina,  27.01.2015
Nr.25



D I S P O Z I Ţ I E
cu privire la: stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentanților

funcționarilor publici în comisia paritară

Având în vedere:
- prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de

organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, modificată
prin art. XVIII din OUG nr. 35/2009

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Președintele Consiliului Județean Olt emite prezenta dispoziție.

Art. 1. (1). Se stabilește perioada, respectiv 13 - 16 februarie 2015, pentru
desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară din cadrul Consiliului
Județean Olt, compusă din 4 membri titulari și 2 membri supleanți.

(2) Desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară se face după
cum urmează:

- 2 membri titulari și 1 membru supleant, de către Președintele Consiliului Județean
Olt;

- 2 membri titulari și 1 membru supleant, de către organizația sindicală reprezentativă
din cadrul Consiliului Județean Olt.

Art. 2. Contestațiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentanților
funcționarilor publici în comisia paritară pot fi depuse la Președintele Consiliului Județean în
termen de două zile lucrătoare de la data încheierii procedurii de desemnare.

Art. 3. Desemnarea funcționarilor publici în comisia paritară se face numai din rândul
funcționarilor publici definitivi, care au o bună reputație profesională.

Art. 4. Nu poate fi membru al comisiei paritare funcționarul public care se află în
următoarele situații:

- este soț, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conducătorul autorității ori
instituției publice sau cu membrii organelor de conducere ale sindicatului reprezentativ al
funcționarilor publici;

- este membru, membru supleant sau președinte al comisiei de disciplină;
- a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară nu a fost radiată, în condițiile

legii;
- a fost condamnat prin sentință definitivă și irevocabilă pentru fapte de natură penală,

cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Art. 5. Orice prevedere contrară acestei dispoziții își încetează aplicabilitatea.



Art. 6. Prezenta dispoziție se comunică direcțiilor, Arhitectului șef al județului,
Serviciului Juridic Contencios, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare, Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență
Decizională, Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial
al Județului, Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări, Serviciului Dezvoltare Regională,
Compartimentului Audit Public Intern, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, organizației sindicale și se afișează la sediul Consiliului Județean Olt în termen
de 3 zile lucrătoare de la emitere și rămâne afișată până la finalizarea procedurii de
constituire a comisiei paritare.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Avizat,
Secretar al județului

Gabriel BULETEANU

Slatina, 12 .02.2015
Nr. 59



D I S P O Z I Ţ I E
cu privire la: desemnare reprezentanți ai funcționarilor publici

în comisia paritară din cadrul Consiliului Județean Olt

Având în vedere:
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt

nr.59/12.02.2015 cu privire la stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentanților
funcționarilor publici în comisia paritară;

- prevederile art. 4 lit. b), art. 6 alin. (1) lit. a) și alin.(2), art. 8 din Hotărârea Guvernului
nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea
acordurilor colective, modificată prin art. XVIII din O.U.G.    nr. 35/2009.

În temeiul prevederilor art. 102 alin.(3) și art. 106 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Președintele Consiliului Județean Olt emite prezenta dispoziție.

Art. 1. Se desemnează doi membri titulari și un membru supleant în comisia paritară
din cadrul Consiliului Județean Olt, după cum urmează:

a) membri titulari
- LĂCRARU Adrian – șef serviciu – Serviciul Administrație Publică, Relații cu

Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului ;
- DUMITRU Constanța – director executiv – Direcția economică, buget – finanțe.

b) membru supleant
- LUNGU Daniela - șef serviciu – Serviciul Dezvoltare Regională.

Art. 2. Orice prevedere contrară acestei dispoziții își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. (1). Prezenta dispoziție se comunică direcțiilor, Arhitectului șef al județului,
Serviciului Juridic Contencios, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare, Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență
Decizională, Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial
al Județului, Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări, Serviciului Dezvoltare Regională,
Compartimentului Audit Public Intern, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt și organizației sindicale.

(2). Directorii executivi, Arhitectului șef al județului și șefii de servicii aduc la
cunoștință funcționarilor publici din subordine prevederile prezentei dispoziții.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Avizat,
Secretar al județului

Gabriel BULETEANU

Slatina, 17.02 .2015
Nr. 61



D I S P O Z I Ţ I E
cu privire la: constituirea  comisiei paritare din cadrul

Consiliului Județean Olt

Având în vedere:
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt cu privire la stabilirea

perioadei pentru desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară, nr.
59/12.02.2015;

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt cu privire la desemnarea
reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară din cadrul Consiliului Județean Olt,
nr. 61/17.02.2015;

- adresa Sindicatului Consolt nr.7/16.02.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr. 1595/17.02.2015;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și
funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, modificată prin art. XVIII
din OUG nr. 35/2009

În temeiul prevederilor art. 102 alin.(3) și art. 106 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Președintele Consiliului Județean Olt emite prezenta dispoziție.

Art. 1. Se constituie comisia paritară din cadrul Consiliului Județean Olt, în
următoarea componență:

Membri titulari:
- LĂCRARU Adrian – șef serviciu – Serviciul Administrație Publică, Relații cu

Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului – desemnat de Președintele Consiliului
Județean Olt;

- DUMITRU Constanța – director executiv – Direcția economică, buget – finanțe –
desemnată de Președintele Consiliului Județean Olt.

- ȘTEFAN Gabriela – consilier superior - Serviciul Administrație Publică, Relații cu
Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului – desemnată de Sindicatul Consolt;

- DRĂGĂNESCU Mihaela – consilier superior - Serviciul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului și Disciplina în Construcții - desemnată de Sindicatul Consolt.

Membri supleanți:
- LUNGU Daniela - șef serviciu – Serviciul Dezvoltare Regională - desemnată de

Președintele Consiliului Județean Olt;
- MITRACHE Marin – inspector superior - Serviciul Administrație Publică, Relații cu

Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului – desemnat de Sindicatul Consolt.
Art. 2. Membrii comisiei paritare sunt numiți pentru o perioadă de trei ani. Mandatul lor

poate fi reînnoit o singură dată.
Art. 3. Președintele comisiei paritare este ales prin votul membrilor titulari ai acesteia,

pe o perioadă de un an, iar mandatul său nu poate fi reînnoit succesiv.



Art. 4. Domnul TERCI Iosif, consilier superior în cadrul Serviciului Dezvoltare
Regională, se numește în calitate de secretar titular al comisiei paritare.

Art. 5. Doamna BOCAI Laura, consilier superior în cadrul Serviciului Administrație
Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului, se numește în calitate de
secretar supleant al comisiei paritare.

Art.6. Orice prevedere contrară acestei dispoziții își încetează aplicabilitatea.
Art.7. Prezenta dispoziție se comunică membrilor și secretarului comisiei paritare,

precum și supleanților acestora în vederea aducerii la îndeplinire, se afișează la sediul
Consiliului Județean Olt, precum și pe pagina de internet a Consiliului Județean Olt și se
comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în termen de 10 zile lucrătoare de la
data constituirii comisiei paritare.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Avizat,
Secretar al județului

Gabriel BULETEANU

Slatina, 17.02.2015
Nr. 67



D I S P O Z I Ţ I E
cu privire la: completarea componenței Comisiei de disciplină

din cadrul Consiliului Județean Olt

Având în vedere:
- raportul Serviciului Juridic Contencios din cadrul aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Olt nr. 1593/17.02.2015;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt                       nr.

332/08.12.2014 referitoare la modificare raport de serviciu prin transfer în interesul
serviciului;

- cererea doamnei Burtescu Oana Maria, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.
1298/09.02.2015;

- prevederile Legii privind Statutul funcţionarilor publici nr. 188/1999, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 102 alin. (3) şi art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie.

Art. 1. Se completează componența Comisiei de disciplină din cadrul Consiliului
Județean Olt, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.
237/16.09.2014, cu un membru supleant desemnat de Președintele Consiliului Județean Olt,
respectiv domnul BUȘOIU Nicolaie, șef serviciu - Serviciul Buget, Impozite și Taxe.

Art. 2. Comisia de disciplină din cadrul Consiliului Județean Olt va avea următoarea
componență:

Membri titulari:
- NETCU Costinel – șef serviciu - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea
Județeană de Transport - desemnat de Președintele Consiliului Județean Olt;

- TĂNĂSESCU Magda Ștefania – consilier juridic superior - Serviciul Buget, Impozite
și Taxe – desemnat de Președintele Consiliului Județean Olt;

- DIACONESCU Marius - Silviu – auditor principal – Compartimentul Audit Public
Intern - desemnat de Sindicatul  „Consolt”.

Membri supleanți:
- PĂTRAŞCU Vasilică - șef serviciu - Serviciul Achiziții, Licitații, Contractări -

desemnat de Președintele Consiliului Județean Olt;.
- BUȘOIU Nicolaie – șef serviciu - Serviciul Buget, Impozite și Taxe - desemnat de

Președintele Consiliului Județean Olt;
- CONSTANTINESCU Sorin Nicolae - auditor superior - Compartimentul Audit

Public Intern - desemnat de Sindicatul „Consolt”.



Art. 3. Prezenta dispoziție se comunică persoanelor nominalizate la art. 2 în vederea
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Olt, Secretarului
Judeţului, Arhitectului șef al județului, Direcțiilor, Serviciului Juridic Contencios, Serviciului
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, Serviciului Relații Publice, Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională, Serviciului Administrație Publică,
Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului, Serviciului Achiziții, Licitații,
Contractări, Serviciului Dezvoltare Regională, Compartimentului Audit Public Intern, din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și organizației sindicale.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Avizat,
Secretar al județului
Gabriel BULETEANU

Slatina, 24.02.2015
Nr. 69



R A P O R T
cu  privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor

proprii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Olt, în perioada

1 ianuarie – 31 decembrie 2014

Doamnelor şi Domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu  modificările şi
completările ulterioare, prevede la art.104 alin.(3) lit.b) ca atribuţie a preşedintelui
consiliului judeţean, obligativitatea prezentării consiliului judeţean, anual sau la
cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a
hotărârilor consiliului judeţean.

În temeiul  dispozitiilor actului normativ mai sus indicat, Consiliul Judetean Olt a
urmărit şi stabilit măsuri coerente care să asigure buna funcţionare, cu aplicarea unui
management organizatoric flexibil, adaptate conţinutului competenţelor administraţiei
publice judeţene.

În acest raport de activitate aveţi sintetizate principalele actiuni întreprinse şi a
hotărârilor Consiliului Judeţean Olt de la data de 1 ianuarie 2014 până la data de 31
decembrie 2014.

Doresc să menţionez că în această perioadă, toţi factorii care concură la realizarea
atribuţiilor Consiliului Judeţean Olt, ca autoritate a administraţiei publice a judeţului Olt, au
acţionat cu responsabilitate pentru realizarea serviciilor publice de interes judeţean şi a
problemelor colectivităţilor locale, asigurând în acest sens consultanţă de specialitate
autorităţilor administraţiei publice locale.

Cu sprijinul aparatului de specialitate, al serviciilor publice de specialitate şi instituţiilor
subordonate, aflate sub coordonarea preşedintelui, vicepreşedinţilor sau secretarului
judeţului, în funcţie de domeniul de activitate, au fost redactate proiectele de dispoziţii ale
preşedintelui sau proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, în vederea emiterii, respectiv
adoptării acestora. Iniţierea acestor proiecte, fundamentarea şi avizarea lor conform
cerinţelor legislaţiei în vigoare,  fac parte din procedura de pregătire a şedinţelor ordinare sau
extraordinare ale consiliului judeţean.

În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art.104 alin.(3) lit.b) din  Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu  modificările şi  completările
ulterioare, s-a dispus luarea măsurilor necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune
condiţii a şedinţelor consiliului judeţean. S-a procedat la definitivarea şi multiplicarea
materialelor, precum şi difuzarea mapelor de şedinţă consilierilor judeţeni, în termen util. De
asemenea, materialele de şedinţă (proiecte de hotărâri + anexe şi rapoartele
compartimentelor de specialitate) au fost transmise şi on-line consilierilor judeţeni care au
solicitat în mod expres acest lucru. Trebuie remarcată buna conlucrare cu comisiile de
specialitate în pregătirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri, precum şi cooperarea
constantă a comisiilor de specialitate şi a grupurilor de consilieri pentru promovarea şi
susţinerea intereselor judeţului Olt.

În anul 2014, Consiliul Judeţean Olt, ca autoritate deliberativă s-a întrunit la iniţiativa
preşedintelui în 12 şedinţe ordinare şi 8 şedinţe extraordinare.



În anul 2014, în cele 12 şedinţe ordinare şi cele 8 extraordinare au fost analizate
şi adoptate 199 hotărâri ce au reglementat domenii de activitate ce ţin de sfera de
competenţă a Consiliului Judeţean Olt.

În exercitarea atribuţilor cu care este investit preşedintele consiliului judeţean, în
anul 2014 au fost emise un număr de 350 dispoziţii care au reglementat activitatea
desfăşurată la nivelul Consiliului Judeţean Olt şi a instituţiilor subordonate.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Olt, în
activitatea pe care am desfăşurat-o am realizat întruniri periodice cu Vicepreşedinţii şi
Secretarul judeţului, cu Directorii executivi din cadrul aparatului de specialitate şi cei ai
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt şi, când a fost
cazul, cu funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.

În acest context doresc să vă prezint modul în care a funcţionat administraţia publică
judeţeană, în anul 2014, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de comun acord în cadrul
întâlnirilor noastre de lucru,  precum şi prin hotărârile adoptate în acest interval de timp.

I. ACTIVITATEA DIRECŢIEI ECONOMICE, BUGET – FINANŢE

În conformitate cu prevederile legale, în calitate de ordonator principal de credite, prin
compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, am urmărit
elaborarea proiectului de buget propriu, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a sumelor alocate din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cât şi
stabilirea taxelor şi tarifelor pentru anul 2015.

Prin activitatea SERVICIULUI BUGET, IMPOZITE ŞI TAXE s-a urmărit stabilirea
taxelor şi tarifelor aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt, prin majorarea sau
indexarea cuantumurilor acestora, conform legislaţiei în vigoare, cu aplicabilitate în anul
2015.

Pentru anul 2014, proiectul de buget a fost depus la Agentia Judeţeană a Finanţelor
Publice Olt, în termenul legal. La elaborarea propunerilor pentru proiectul de buget s-au
avut în vedere limitele sumelor prevăzute în legea bugetului de stat.

Luând în considerare faptul că pe parcursul exerciţiului bugetar consiliile judeţene
pot aproba rectificarea bugetului propriu în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri
fundamentate ale ordonatorului principal de credite, am iniţiat, în baza notelor de
fundamentare întocmite de compartimentele de specialitate şi aprobate de Comisia de
buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Olt,
următoarele proiecte de hotărâri:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.1 din 10.01.2014 cu privire la repartizarea pe unitati

administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.2 din 10.01.2014 cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală şi estimări pe anii 2015-2017;



- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.4 din 10.01.2014 cu privire la aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.5 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea bugetului
Judetului Olt, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015-2017;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.6 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea utilizării în
anul 2014 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2013;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.7 din 30.01.2014 cu privire la aprobare Program
anul al Consiliului Judeţean Olt de finanţare nerambursabilă în domeniul sport, pentru
anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 8 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea Ghidului
solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport, pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.9 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea ghidului
solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.10 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea contribuţiei
lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt
îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinătorii legali ai acestora pentru anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.12 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru
persoane vârstnice, pentru anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.13 din 30.01.2014 cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.14 din 30.01.2014 cu privire la modificarea anexei
nr.2 la Hotararea Consiliului Judeţean Olt nr.179/ 20.12.2013, referitoare la aprobare taxe
pentru anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.15 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea preţului
mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.28 din 27.02.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna ianuarie 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.32 din 27.02.2014 cu privire la transformare posturi în
statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.38 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea rectificării
bugetului Judeţului Olt pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.39 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea conturilor
de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2013;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.40 din 27.03.2014 cu privire la stabilirea costului mediu
lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale
publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru
persoane cu handicap, pentru luna februarie 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.41 din 27.03.2014 cu privire la tarifelor pentru



eliberarea acordului prealabil şi autorizatiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile
judeţene precum şi a tarifelor de utilizare;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.42 din 27.03.2014 cu privire la modificarea
repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.48 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea asocierii între
Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul de
Teatru Caracal 2014, Ediţia a -IV-a;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.54 din 24.04.2014 cu privire la rectificarea bugetului
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2014 ;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.55 din 24.04.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.56 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea conturilor
de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt la data de 31.03.2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.57 din 24.04.2014 cu privire la acordarea sprijinului
financiar de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2014 pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt, recunoscute în România;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.73 din 29.05.2014 cu privire la rectificarea bugetului
Judeţului Olt, pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.74 din 29.05.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna aprilie 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75 din 29.05.2014 cu privire la alocarea unei sume
din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul
propriu al Judeţului Olt, pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.82 din 29.05.2014 cu privire la aprobarea structurii
serviciilor specifice prin care se constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene
Olt, cuantumul tarifelor şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.85 din 10.06.2014 cu privire la modificarea
repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.91 din 10.07.2014 cu privire la rectificarea bugetului
Judeţului Olt, pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.92 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea utilizării în
anul 2014 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2013;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.93 din 10.07.2014 cu privire la stabilirea costului mediu
lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale
publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru
persoane cu handicap, pentru luna mai 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.94 din 10.07.2014 cu privire la modificarea repartizării
pe unităţi administrativ teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.95 din 10.07.2014 cu privire la alocarea unei sume din
Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu
al Judeţului Olt, pe anul 2014;



- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.111 din 17.07.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna iunie 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.112 din 17.07.2014 cu privire la alocarea unei sume din
Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu
al Judeţului Olt, pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.113 din 17.07.2014 cu privire la aprobarea conturilor
de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.114 din 11.08.2014 cu privire la alocarea sumei de
160 mii lei, din fondul de rezervă bugetară înscris în bugetul local al Judeţului Olt în
vederea achiziţionării de bunuri, servicii sau lucrări pentru ajutorarea sinitraţilor din judeţul
Olt;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.115 din 11.08.2014 cu privire la acordarea de premii
pentru sportivii din Judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Campionatul Mondial
de Handbal U18 din Macedonia în anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.120 din 28.08.2014 cu privire la rectificarea
bugetului Judeţului Olt pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.121 din 28.08.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna iulie 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.131 din 28.08.2014 cu privire la repartizarea pe
unităţi administrativ teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.135 din 25.09.2014 cu privire la rectificarea bugetului
Judeţului Olt pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.136 din 25.09.2014 cu privire la alocarea unei sume din
Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu
al Judeţului Olt, pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.137 din 25.09.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147 din 16.10.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna septembrie 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.148 din 16.10.2014 cu privire la aprobarea conturilor de
execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.149 din 16.10.2014 cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.150 din 16.10.2014 cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din TVA şi la cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrare;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.157 din 16.10.2014 cu privire la modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Olt nr.178/20.12.2013 referitoare la: - aprobarea taxelor şcolare
pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar



2013 - 2014;
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de

interes judeţean, pentru anul 2014;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.162 din 16.10.2014 cu privire la alocarea unei sume din

Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu
al Consiliului Judeţean Olt, pe 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.163 din 30.10.2014 cu privire la rectificarea
bugetului Judeţului Olt, pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.167 din 06.11.2014 cu privire la rectificarea
bugetului Judeţului Olt, pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.168 din 27.11.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna octombrie 2014;

- Hotararea Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea
unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru acordarea de daruri cu
ocazia sărbătorilor de iarnă;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.175 din 27.11.2014 cu privire la rectificarea
bugetului Judetului Olt, pe anul 2014;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.176 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea
cofinanţării din bugetul Consiliului Judeţean a unor cheltuieli aferente obiectivelor de
investiţii „lucrări de modernizare drumuri judeţene“;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.177 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea închirierii
unui parteneriat între Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Olt şi Federaţia Română de Handbal.

În anul 2014 am emis următoarele dispoziţii:
- Dispoziţia nr.54/19.02.2014 referitoare la constituirea comisiei de evaluare a

documentaţiei în vederea acordării unui sprijin financiar de la bugetul Consiliului Judeţean
Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase  din Judeţul Olt, recunoscute în
România;

- Dispoziţia nr.59/05.03.2014 referitoare la constituirea comisiei de evaluare şi selectare a
proiectelor privind regimul finanţărilor rambursabile din fondurile publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport, pe anul 2014;

- Dispoziţia nr.66/10.03.2014 referitoare la constituirea comisiei pentru scoaterea din
funcţiune a unor mijloace fixe şi casarea unor obiecte de inventar la Consiliul Judetean
Olt, Centrul Militar Judetean Olt, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab”;

- Dispoziţia nr.68/11.03.2014 referitoare la modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judetean Olt nr.305/04.09.2013 privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea
angajamentelor bugetare;

- Dispoziţia nr.69/11.03.2014 referitoare la măsuri pentru casarea şi scoaterea din
funcţiune a unor mijloace fixe şi casarea unor obiecte de inventar - indicatoare rutiere şi
parapeţi, la Consiliul Judeţean Olt;

- Dispoziţia nr.74/14.03.2014 referitoare la măsuri pentru scoaterea din funcţiune a unor
mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar propuse pentru casare, pentru anul 2013 la
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;

- Dispoziţia nr.91/02.04.2014 referitoare la modificarea Dispoziţiei   Presedintelui Consiliului
Judeţean Olt nr.59/05.03.2014 cu privire la constituirea comisiei de evaluare şi selectare
a proiectelor privind regimul finanţărilor rambursabile din fondurile publice alocate pentru



activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport, pe anul 2014;
- Dispoziţia nr.97/07.04.2014 referitoare la măsuri pentru scoaterea din funcţiune a unor

mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar propuse pentru casare, pentru anul 2013 la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina;

- Dispoziţia nr.108/25.04.2014 referitoare la măsuri pentru scoaterea din funcţiune a unor
mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar propuse pentru casare, pentru anul 2013 la
Şcoala Profesională Specială Balş;

- Dispoziţia nr.116/06.05.2014 referitoare la măsuri  pentru scoaterea din funcţiune a unor
mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar propuse pentru casare, pentru anul 2013 la
Scoala Gimnazială Specială Bals;

- Dispoziţia nr.118/16.05.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
II 2014;

- Dispoziţia nr.123/26.05.2014 referitoare la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul
2014;

- Dispoziţia nr.139/19.06.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
II 2014.

- Dispoziţia nr.157/03.07.2014 referitoare la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul
2014;

- Dispoziţia nr.176/28.07.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014;

- Dispoziţia nr.188/31.07.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014;

- Dispoziţia nr.200/11.08.2014 referitoare la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul
2014;

- Dispoziţia nr.216/28.08.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014;

- Dispoziţia nr.229/09.09.2014 referitoare la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul
2014;

- Dispoziţia nr.232/10.09.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014;

- Dispoziţia nr.234/16.09.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014;

- Dispoziţia nr.238/18.09.2014 referitoare la constituirea comisiei pentru scoaterea din
funcţiune a unor mijloace fixe şi casarea unor obiecte de inventar la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt;

- Dispoziţia nr.254/03.10.2014 referitoare inventarierea anuală a elementelor de activ şi de
pasiv la Consiliul Judeţean Olt, pe anul 2014;

- Dispoziţia nr.255/03.10.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014.

- Dispoziţia nr.280/24.10.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.

- Dispoziţia nr.282/24.10.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.

- Dispoziţia nr.306/11.11.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.

- Dispoziţia nr.319/24.11.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.

- Dispoziţia nr.342/18.12.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.

- Dispoziţia nr.344/19.12.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.



SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILIATE a îndeplinit următoarele atribuţii:
- a organizat şi condus evidenţa contabilă a aparatului de specialitate al Consiliului

Judeţean Olt;
- a avizat pentru controlul financiar preventiv propriu, în faza de angajare, lichidare,

ordonanţare şi de plată, toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni
patrimoniale privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondurilor
prevăzute în bugetul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;

- a fundamentat şi elaborat proiectul bugetului aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt;

- a organizat evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- a întocmit documentele de plată către Trezorerie, în conformitate cu reglementările în

vigoare şi a urmărit primirea la timp a extraselor de cont;
- a verificat extrasele de cont cu documentele însoţitoare, asigurând încadrarea corectă

pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor curente şi de capital ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;

- a  ţinut la zi contabilitatea cheltuielilor, pe feluri de cheltuieli după structura şi
destinaţia lor şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;

- a întocmit lunar balanţa de verificare şi contul de execuţie bugetară, iar trimestrial şi
anual a întocmit situaţiile financiare ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt. Situaţiile financiare se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial,
situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete,
capitalurilor, conturile de execuţie bugetară şi anexele la situaţiile financiare care
includ politici contabile şi note explicative;

- a întocmit documentaţia necesară pentru virările de credite bugetare, modificarea
creditelor pe trimestre în cadrul clasificaţiei bugetare, în conformitate cu actele
normative în vigoare;

- a efectuat controlul periodic al gestiunilor, informând conducerea în cazurile în care se
constată abateri de la disciplina financiară şi a luat măsurile corespunzătoare pentru
recuperarea pagubelor;

- a organizat inventarierea patrimoniului, care are ca scop principal stabilirea situaţiei
reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei, în vederea întocmirii
situaţiilor financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare
şi a performanţei instituţiei pentru respectivul exerciţiu financiar. Rezultatele
inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, grupate după natura lor, se înscriu în
Registrul – inventar, conform listelor de inventar, proceselor verbale de inventariere şi
situaţiilor analitice, după caz, care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţ. Datele
rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările şi ieşirile din
perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar;

- a întocmit documentaţiile privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor active fixe
corporale, precum şi casarea unor bunuri materiale;

- a întocmit documentaţia privind valorificarea bunurilor prin transmiterea fără plată, în
conformitate cu actele normative în vigoare, a ţinut evidenţa contabilă a domeniului
public şi privat al judeţului, domeniul privat al judeţului dat în administrarea Centrului
Militar Judeţean Olt şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al
Judeţului Olt, operând intrările şi iesirile pe bază de documente justificative;

- a întocmit anual raportul cu privire la gestionarea bunurilor aparţinând domeniului
public şi privat al judeţului Olt, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- a gestionat cheltuielile cu salariile aprobate;
- a întocmit documentele necesare calculului şi acordarea drepturilor legale, cu

încadrarea acestora în creditele bugetare aprobate;



- a calculat şi virat la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondurile
speciale sau terţi, sumele reţinute de la salariaţi, precum şi obligaţiile financiar-fiscale
legale ale Consiliului Judeţean Olt;

- a întocmit declaraţiile cu obligaţiile către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale,
alte informaţii statistice;

- a întocmit documentele pentru finanţarea investiţiilor Consiliului Judeţean Olt şi a
efectuat plăţile conform actelor normative în vigoare;

- a efectuat plata deplasărilor în ţară şi străinătate a cheltuielilor de protocol şi a urmărit
încadrarea acestora în normativele stabilite în conformitate cu legea;

- în baza legii anuale a bugetului de stat şi a legilor speciale referitoare la protecţia civilă şi
apărare naţională, în baza creditelor bugetare aprobate, a efectuat cheltuieli materiale şi
de capital din bugetul aparatului de specialitate pentru Centrul Militar Judeţean Olt şi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al Judeţului Olt.

Biroul informatică şi administrativ a îndeplinit următoarele  atribuţii:
- a participat la elaborarea de studii şi strategii de dezvoltare a informatizării pe termen
mediu şi lung, aplicând strategia Guvernului privind informatizarea la nivelul Consiliului
Judeţean Olt şi a Judeţului Olt;
- a asigurat analiza, proiectarea, implementarea şi exploatarea aplicaţiilor informatice
în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, ocupându-se de planul
de informatizare, conform legii;
- a administrat contul de e-mail al Consiliului Judeţean Olt;
- a urmărit buna funcţionare a echipamentelor de calcul şi a reţelei locale de
calculatoare, asigurându-se aplicarea normelor de utilizare a tehnicii de calcul;
- a acordat asistenţă de specialitate aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt, instituţiilor subordonate şi primăriilor din judeţ;
- a actualizat permanent informaţiile afişate pe site-ul Consiliului Judeţean Olt;
- a răspuns de buna gospodărire şi administrare a sediului Consiliului Judeţean Olt;
- a răspuns de întreţinerea, depozitarea şi conservarea dotărilor;
- a asigurat paza obiectivelor din administrare şi a bunurilor ce aparţin Consiliului
Judeţean Olt;
- a răspuns de activitatea de transport rutier pentru personalul din aparatul de
specialitate, ocupându-se de întreţinerea şi funcţionarea vehiculelor din dotare;
- a elaborat programul anual al achiziţiilor publice, produse şi servicii;
- a participat la întocmirea documentelor ce fac obiectul achiziţiilor publice de
materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar, piese de schimb, carburanţi şi lubrifianţi;
- a răspuns şi a înaintat propuneri privind întreţinerea şi repararea clădirilor,
instalaţiilor, autoturismelor, aparaturii electronice;
- a asigurat climatul necesar desfăsurării activităţilor Consiliului Judeţean Olt şi a
răspuns de încheierea de contracte pentru furnizarea energiei termice şi gaze
naturale, apă, canal, poştă – telefon, energie electrică, aparatură electronică;
- a urmărit şi a răspuns de activitatea privitoare la efectuarea convorbirilor telefonice;
- a răspuns de dotarea cu materiale şi de aplicarea normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor;
- a răspuns de activitatea privind respectarea normelor de protecţia muncii;
- a asigurat păstrarea şi conservarea dosarelor şi a celorlalte documente din arhiva
Consiliului Judeţean Olt;
- a asigurat evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul arhivă, pe baza
registrului de evidenţă curentă;



- a cercetat documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor
solicitate de cetăţeni pentru dobândirea de drepturi şi a pus la dispoziţia
compartimentelor de specialitate documentele solicitate;
- a pregătit documentele şi inventarele pentru predarea la Arhivele Naţionale;

II. ACTIVITATEA DIRECŢIEI TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII

Prin SERVICIUL TEHNIC, INVESTIŢII am asigurat:
- administrarea drumurilor de interes judeţean, în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest
lucru se realizează prin elaborarea şi asigurarea derulării programelor anuale de
lucrări privind întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice, efectuarea
recepţiei  lucrărilor, urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate;
- realizarea  investiţiilor pentru lucrările  publice, decontarea  şi recepţia acestora
conform contractelor încheiate, urmărirea comportării în timp a lucrărilor, acordarea la
cerere de asistenţă tehnică comunelor şi oraşelor din judeţ, urmărindu-se aplicarea
corectă a legislaţiei în vigoare privind investiţiile.

Lucrările pe care le-am aprobat  în anul  2014  la drumurile publice au fost executate în
funcţie de sursa de finanţare, astfel:

A. Din bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt şi din TVA au fost realizate lucrări
în valoare de 22.939.460 lei şi au fost încheiate contracte pentru lucrări la drumuri judeţene
finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Olt şi din TVA în valoare de 22.950.936,56 lei.

B. În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul
„Infrastructură la nivel judeţean” finanţat conform O.U.G. nr.28/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, au fost realizate lucrări de modernizare şi asfaltare în valoare totală
de 3.335.548,65 lei pe următoarele drumuri judeţene: DJ 679, DJ 642A, DJ 651B, DJ 653,
DJ 657B, DJ 703B.

C. În domeniul investiţiilor şi lucrărilor publice din programul propriu au fost realizate
lucrări în valoare de 1.356.137,37 lei.

Am aprobat un număr de 65 acorduri prealabile de amplasare în zona drumurilor
judeţene a unor construcţii şi instalaţii în valoare de 7.507 lei, o autorizaţie de amplasare şi
acces la drum, în valoare de 286 lei şi a fost încheiat un contract de utilizare zonă drum, în
valoare de 30,80 lei.

Am iniţiat un număr de 3 proiecte de hotărâri privind activitatea în  domeniului tehnic şi
investiţii, aprobate în şedinţe ale Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri.

Am emis 4 dispoziţii cu privire la constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru
atribuirea prin licitaţie publică a contractelor de lucrări pe drumurile judeţene.

Prin SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI, UNITATEA JUDEŢEANĂ
PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE ŞI
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT am  asigurat:



- administrarea domeniului public şi privat al judeţului, întocmirea documentaţiilor
necesare pentru închirierea, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau vânzarea,
după caz, a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului, participarea în cadrul
comisiilor de inventariere a bunurilor  din domeniul public şi privat al judeţului Olt;
- centralizarea trimestrială a datelor statistice privind infrastructura serviciilor
comunitare de utilităţi publice ale comunelor şi oraşelor din judeţul Olt, conform
Hotărârii Guvernului nr.286/2006;
- desfăşurarea transportului public de persoane în judeţ conform regulamentelor

existente.

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, am iniţiat un număr de 29 Proiecte de hotărâri
privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi Autoritatea Judeţeană de
Transport, aprobate în şedinţe ale Consiliului Judeţean Olt şi care au devenit Hotărâri.

Am emis două Dispoziţii cu privire la constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru
atribuirea prin licitaţie publică a contractelor de concesionare a unui imobil din domeniul
privat al judeţului Olt şi de închiriere a unor spaţii din domeniul public al judeţului Olt, şi a
comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.

Am aprobat un număr de 7 Protocoale cu privire la predarea – primirea unor spaţii sau
imobile aparţinând domeniului public sau privat al judeţului.

În anul 2014 am aprobat Contractul de prestări servicii nr.3556/ 09.04.2014, cu S.C.
MILLENIUM TOPOGRAPHICA S.R.L. pentru lucrarea „Întocmirea documentaţiilor cadastrale
şi înscrierea în cartea funciară” a unor imobile care aparţin domeniului public al Judeţului Olt,
în valoare totală de 26.203,58 lei.

Am coordonat şi avizat centralizarea trimestrială şi transmiterea acestora către Instituţia
Prefectului – Judeţul Olt, a datelor primite de compartimentul Unitatea Judeţeană pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice de la primăriile judeţului Olt, cu privire
la serviciile comunitare de utilităţi publice.

Am aprobat emiterea unui număr de 9 licenţe de traseu pentru servicii de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform Hotărârilor cu privire la
atribuirea unor licenţe de traseu, adoptate de Consiliul Judeţean Olt.

III. ACTIVITATEA ARHITECTULUI ŞEF AL JUDEŢULUI

SERVICIUL UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR, PROGRAME ŞI
STRATEGII DE MEDIU

În anul 2014 au fost elaborate şi aprobate în Consiliul Judeţean următoarele hotărâri şi
au fost emise următoarele dispoziţii în domeniul Protecţiei Mediului:
- Proiect: “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Olt”
 Hotarâre cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea

activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014.
Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” este finanţat

prin POS Mediu Axa prioritară 2 – “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” pentru care se asigură finanţarea
cheltuielilor eligibile conform POS Mediu, astfel: 80% grant UE - FEDR, 18% Buget de stat şi



2% Bugete  locale.
- Stadiul proiectului: În curs de implementare. Valoarea totală a proiectului este de
31.812.843 Euro, fără TVA (130.544.001 lei), din care finanţarea nerambursabilă din Fondul
European de Dezvoltare Regională este de 23.060.887 Euro (94.630.350 lei).

Beneficiarul final al proiectului este Consiliul Judeţean Olt, iar beneficiari locali sunt toate
cele 112 localităţi ale judeţului Olt, care s-au asociat pentru a putea monitoriza
implementarea acestui proiect prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Olt -
Eco”.

Investiţiile prioritare ce se vor realiza prin proiect sunt:
I. Platforme de colectare deşeuri

Sistemul de colectare are în vedere activităţile specifice de:
− colectare la punct fix a deşeurilor menajere amestecate/reziduuri, a deşeurilor

reciclabile;
− colectare la punct fix şi la date prestabilite a fluxurilor speciale de deşeuri sau

colectare în zonele de utilitate publică amenajate în incinta staţiilor de transfer şi a depozitului
şi preluarea acestora de către unităţi mobile autorizate.

Deşeurile se vor colecta în containere de 1,1 mc amplasate pe platforme special
amenajate. Se vor achiziţiona 6.445 containere de 1,1 mc pentru colectare deşeuri, 1.945
pentru mediul urban şi 4.500 pentru mediul rural.

II. Staţia de Sortare

Staţia de sortare va fi amplasată în incinta depozitului de la Bălteni şi serveşte sortării
deşeurilor înainte de depozitarea finală. La staţia de sortare vor fi aduse şi deşeurile
reciclabile de ambalaje, colectate selectiv în punctele fixe de colectare, respectiv:

- deşeuri de hârtie/carton – colectate din zona urbană;
- fracţia uşoară (plastic şi doze de metal uşor) – colectate din zona urbană şi rurală;
Deşeurile reciclabile de sticlă, colectate din zona urbană şi rurală nu se aduc la staţia

de sortare, ci vor fi valorificate direct de către Operatorul zonal.
Capacitatea Staţiei de sortare – calculată pentru anul de vârf 2029, respectiv:

- 14.300 t/an fracţiunea uşoară (plastic şi doze de metal uşor);
- 14.700 t/an pentru hârtie şi carton.

III.1. Staţii de transfer

Alternativa aleasă pentru sistemul de transport şi transfer este:
− sistem centralizat de transport de la staţiile de transfer la depozite cu echipaje

formate din camion plus remorcă, pe care se încarcă două containere de 30 mc şi sunt staţii
de transfer cu descărcare gravitaţională care vor funcţiona în două schimburi/zi, 6
zile/săptămână.

Localitatile în care se vor construi sunt:
- Balş – capacitatea de 15.086 t/an,
- Caracal – capacitatea de 33.584 t/an,
- Corabia – capacitatea de 19.992 t/an,
- Scorniceşti – capacitatea de 7.643 t/an.

III.2. Depozitul de deşeuri



Proiectarea depozitului este elaborată în concordanţă cu cerinţele legale europene şi
naţionale, deci etanşarea bazei, sistemul de colectare a gazului şi levigatului, sistemul de
tratare a apei, precum şi activitatea de monitorizare sunt conforme cu cerinţele legale în
domeniu.

- depozitul va avea barieră ecologică artificială şi soluţie compozită pentru straturile de
impermeabilizare;

- va fi dotat cu sistem de colectare şi staţie de tratare a levigatului prin metodă biologică
şi precipitare cu lapte de var şi sulfat de aluminiu. Levigatul astfel tratat va fi evacuat direct
printr-un sistem de conducte;

- proiectarea depozitului şi sistemul de colectare a gazului este întocmită în conformitate
cu cerinţele europene şi naţionale.

Principalele caracteristici ale noului depozit din localitatea Bălteni sunt:
- capacitatea totală a depozitului şi capacitatea primei celule (ce urmează a fi construită în

cadrul investiţiilor prioritare, finanţate prin proiect, au fost calculate la o densitate medie de
1,3 t/m3, astfel:

- până în anul 2023, o cantitate de 860.084 tone deşeuri va fi depozitată în prima
celulă, ce va fi construită din fondurile proiectului.

- între 2024-2037, o cantitate de 2.100.106 tone deşeuri va fi depozitată în celula II.
Cantitatea totală de deşeuri rezultate este de 1.909.187 tone.

IV. Compostarea deşeurilor biodegradabile

Compostarea individuală este prevăzută a fi efectuată parţial prin folosirea
containerelor individuale de compostare şi parţial cu ajutorul grămezilor de compostare.
Astfel, vor fi furnizate 18.000 unităţi de compostare.

Se va efectua o campanie de promovare a compostării individuale în mediul rural. Mai
mult, vor fi furnizate echipamente pentru compostarea în situ din parcuri şi grădini pentru
fiecare oraş din judeţul Olt.

V. Închidere depozite de deşeuri

Închiderea depozitelor urbane neconforme din municipiile Slatina şi Caracal şi oraşele
Corabia, Balş, Scorniceşti şi Drăgăneşti-Olt.

- Proiect: ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”.
 Hotărâre privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare
“Oltul” respectiv: Comunele Verguleasa şi Rotunda.
 Hotărâre cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare Oltul pe anul 2014.
 Hotarare  privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului
Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Olt,
în perioada 2014-2020,  implementat de S.C Compania de Apă Olt S.A.

„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Olt”
reprezintă reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de tratare a apei şi de colectare şi
epurare a apei uzate în localităţile cuprinse în proiect, pentru a îndeplini obligaţiile de



conformare pentru sectorul de apă stipulate în Tratatul de Aderare precum şi obiectivele POS
Mediu.

Acest proiect are beneficiar final S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A., iar beneficiari
locali un număr de 5 oraşe din judeţul Olt care s-au asociat impreună cu Consiliul Judeţean
Olt în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.

-Proiect: „Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”.
 Dispoziţia nr.3/06.06.2014 privind modificarea art.1 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt nr.176/18.03.2011 cu privire la infiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului
„Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”, cod SMIS 37487.

Proiectul ”Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt” este finanţat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2014, axa prioritară 4 -“Implementarea
Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, proiect dezvoltat în
parteneriat cu Asociaţia “Gândeşte Verde” cu sediul în Bucureşti şi cu Direcţia Silvică Olt.

În acest sens, a fost semnat Contractul de finanţare nr.129489/ 08.06.2012 între
Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Direcţia Generală AM POS Mediu - în calitate de
Autoritate de Management şi Consiliul Judeţean Olt - în calitate de Beneficiar.

Valoare totală: 3.395.292 lei (din care valoare eligibilă 2.928.461 lei – 2.342.769 lei
finanţare nerambursabilă din FEDR şi 585.692 lei de la bugetul de stat; valoarea, alta decât
cea eligibilă, este de 466.831 lei şi reprezintă valoarea TVA aferentă valorii eligibile a
Proiectului).
Localizarea proiectului (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000):
- ROSCI0011 Braniştea Catârilor - Teritoriul ariei naturale protejate  se află pe raza localităţii
Obârşia din judeţul Olt.
- ROSCI0177  Pădurea Topana - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza
localităţilor Topana din judeţul Olt şi Ciomăgeşti, Uda din judeţul Argeş.
- ROSCI0225 Seaca – Optăşani - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza
localităţilor Cungrea, Leleasca, Poboru şi Spineni din judeţul Olt.
- ROSCI0140 Pădurea Călugărească - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza
localităţilor Drăgăneşti-Olt, Dăneasa, Radomireşti şi  Stoicăneşti din judeţul Olt.
- ROSCI0168 Pădurea Sarului - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza localităţilor
Bobiceşti, Cârlogani, Găneasa, Morunglav, Piatra-Olt, Pleşoiu din judeţul Olt şi a localităţii
Laloşu din judeţul Vâlcea.
- ROSCI0174 Pădurea Studiniţa - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza localităţii
Studina din judeţul Olt.
- ROSCI0183 Pădurea Vlădila - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza localităţii
Redea şi Vladila din judeţul Olt.

- Proiect: “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor
agricole degradate”.
- Contractul de finanţare nerambursabilă nr.279/N/10.02.2010 şi act adiţional
nr.1/12.10.2010, încheiate între Consiliul Judeţean Olt, în calitate de coordonator al
programului la nivelul judeţului Olt şi Ministerul Mediului şi Pădurilor – Administraţia Fondului
pentru Mediu.
- Proiect în curs de implementare. Obiectul contractului este execuţia de lucrări de
împădurire în localităţile: Vişina Nouă, Corabia, Obârşia, Vişina şi Orlea.
- Valoarea contractului: 4.210.832,62 lei, inclusiv TVA.

Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu:
 a acordat asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor publice locale în vederea

implementării Planului Judeţean de Gestionare al Deşeurilor;



 a analizat propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de  prognoze pentru
refacerea şi protecţia mediului;

 a organizat acţiuni de informare şi conştientizare a comunităţilor locale privind necesitatea
protejării mediului şi diseminarea informaţiilor privind reglementările din actele normative în
vigoare;

 a asigurat accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 a elaborat propuneri de planuri şi strategii de reabilitare, conservare şi protecţia resurselor

naturale din ariile protejate;
 a participat în comisiile de analiză tehnică (CAT) create la nivelul Agenţiei de Protecţia

Mediului Olt.

SERVICIUL DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN
CONSTRUCŢII

În perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, au fost  emise un numar de 11 Dispoziţii ale
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt în vederea eliberării certificatelor de urbanism şi
autorizaţiilor de construire. În această perioadă s-a asigurat analizarea  a:

- 165 documentaţii pentru eliberarea certificatelor de urbanism;
- 87 documentaţii pentru eliberarea autorizaţiilor de construire;
- 7 documentaţie pentru eliberarea autorizaţiilor de desfiinţare;
- 14 documentaţii pentru prelungirea de Certificate de urbanism;
- 18 documentaţii pentru prelungirea unor autorizaţii de construire.

În sensul respectării prevederilor art.23 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.50/19991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, s-au eliberat un număr de
67 Avize ale structurii de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean Olt, la cererea
primarilor localităţilor în care nu s-au constituit structuri proprii de specialitate privind
urbanismul.

Prin angajaţii serviciului de urbanism s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate
instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, unităţilor administrativ - teritoriale
din judeţ şi tuturor persoanelor fizice şi juridice care au solicitat aceasta, cu privire la
pregătirea documentaţiilor în vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de
construire.

S-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice Generale pentru  localităţile care  au
aceste planuri în reactualizare. În anul 2014 s-a  avizat 1 PUG (comuna Brastavăţu).

De asemenea, în această perioadă, în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, s-a
urmărit respectarea prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii (republicată şi modificată) şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul (cu modificăarile şi completările ulterioare), efectuându-se controale tematice în
unele localităţi ale judeţului, punându-se accentul pe soluţionarea aspectelor semnalate în
Notele de constatare anterioare.

S-a verificat modul de încasare a taxelor legale privind eliberarea autorizaţiilor de
construire şi desfiinţare, actualizarea acestora şi trimiterea adreselor către beneficiarii de
autorizaţii care nu au regularizat taxa de autorizare la finalizarea lucrărilor.

S-a asigurat, în conformitate cu prevederile legale, funcţionarea  Comisiei Tehnice de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului constituită în cadrul Consiliului Judeţean Olt, în cadrul
căreia s-au verificat (inclusiv pe teren)  documentaţiile depuse pentru avizarea unui număr de
12 documentaţii pentru realizarea de Plan Urbanistic Zonal, 1 documentaţie pentru
realizarea de Plan Urbanistic de Detaliu şi 1 documentaţie pentru avizare de Plan
Urbanistic General (comuna Brastavăţu).



Presedintele Consiliului Judeţean Olt este presedintele Comisiei Tehnice de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

- S-au întocmit răspunsuri la toate scrisorile şi sesizările cetăţenilor, referitoare la
probleme de urbanism, care au fost adresate Consiliului Judeţean Olt;

- Pentru toate documentaţiile depuse la Consiliul Judeţean Olt la Serviciul de Urbanism în
anul 2014 s-au încasat în contul instituţiei taxe în valoare de 44.646 lei;

- S-a asigurat accesul solicitanţilor la documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului, în condiţiile legii;

- S-a asigurat caracterul public, prin afişarea lunară la panoul din faţa sediului Consiliului
Judeţean Olt, dar şi în format electronic, a listelor cuprinzând certificatele de urbanism şi
autorizaţiile de construire/desfiinţare  emise.

Compartimentul de disciplină în construcţii a avut ca obiectiv asigurarea respectării
legislaţiei referitoare la autorizarea şi executarea lucrărilor de construire pe tot cuprinsul
judeţului Olt .
S-a asigurat  îndeplinirea următoarelor cerinţe:
- existenţa autorizaţiilor de construire (prin sondaj);
- respectarea termenelor de valabilitate acordate prin autorizaţia de    construire;
- regularizarea taxelor de autorizaţie;
- soluţionarea  sesizărilor  cetăţenilor;
- s-a ţinut permanent legătura cu Inspectoratul în Construcţii în vederea rezolvării
problemelor sesizate pe linie de disciplina în construcţii;

IV. ACTIVITATEA SERVICIULUI  JURIDIC – CONTENCIOS

1. Pe parcursul anului 2014, Serviciul Juridic-contencios a îndeplinit
următoarele atribuţii:

a) a acordat permanent asistenţă juridică şi consiliere compartimentelor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Olt, precum şi consiliilor locale;

b) a întocmit acţiuni, întâmpinări, căi de atac, a pregătit dosarele de judecată pentru
susţinerea intereselor Consiliului Judeţean Olt, ale instituţiilor subordonate acestuia şi ale
consiliilor locale;

c) a reprezentat la instanţele judecătoreşti Consiliul Judeţean Olt, Preşedintele
Consiliului Judeţean Olt, instituţiile subordonate, precum şi  consiliile locale la solicitarea
acestora;

d) a redactat contracte economice, convenţii, regulamente, proiecte de hotărâri ale
Consiliului Judeţean Olt şi proiecte de dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,
instrumentele de prezentare şi rapoarte la acestea;

e) a studiat permanent legislaţia în vigoare.

2.   Gradul de urmărire a obiectivelor:
a) promptitudine şi capacitate de comunicare – realizare în procent de 89 %;
b) respectarea termenelor legale şi procedurale – realizare în proporţie de 91 %;
c)  prezenţa  constantă  în  instanţă – realizare în proporţie  de  96%;
În cursul anului 2014 au fost pe rol la instanţele judecătoreşti 271 dosare din care 64

dosare au fost soluţionate favorabil, 6 dosare au fost soluţionate defavorabil sau parţial
defavorabil Consiliului Judeţean Olt, 171 dosare au fost soluţionate prin mediere, iar 30
dosare sunt în curs de soluţionare.



d) competenţă şi promptitudine în redactare – realizare în proporţie de 90%;
e) capacitate de adaptare la modificările în legislaţie – realizare în procent de 89%.

3. În cursul anului 2014 au fost pierdute 6 procese, din care unul a avut ca obiect
plata de daune pentru evenimente rutiere datorate stării tehnice precare a unor drumuri
judeţene, unul anulare proces verbal de contravenţie, iar 4 au avut ca obiect anulare act
administrativ, din care unul anularea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 3
corecţie financiară.

V. ACTIVITATEA SERVICIULUI  RELAŢII PUBLICE, A.T.O.P.
ŞI TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ

Serviciul Relaţii Publice, A.T.O.P. şi Transparenţă Decizională îşi desfăşoară
activitatea în baza prevederilor Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de
interes public, ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi
ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002.

În conformitate cu prevederile legale menţionate, Serviciul Relaţii Publice, A.T.O.P. şi
Transparenţă Decizională asigură accesul la informaţiile de interes public referitoare la
activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean, îndeplineşte atribuţiile legale privind
transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean Olt şi a instituţiilor de sub autoritatea
acestuia şi exercită atribuţii cu caracter permanent în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică, prin constituirea secretariatului executiv format din funcţionari publici din cadrul
acestui serviciu.

Principalele atribuţii ale Serviciului Relaţii Publice, A.T.O.P. şi Transparenţă
Decizională sunt:

- activitatea de acordare a informaţiilor de interes public solicitate, conform Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, stabilind totodată condiţiile
şi formele în care are loc accesul la acestea;

- înregistrarea şi ţinerea evidenţei solicitărilor de informaţii de interes public, precum şi a
răspunsurilor transmise sau, dacă este cazul, a refuzurilor privind  comunicarea acestora, în
condiţiile legii;

- asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public,
conform prevederilor legale;

- consilierea şi îndrumarea solicitanţilor de informaţii de interes public asupra modalităţii
de solicitare a informaţiilor: verbal sau în scris, în funcţie de informaţia solicitată, evaluarea
solicitării şi stabilirea condiţiei ca informaţia solicitată să fie comunicată din oficiu, furnizabilă
la cerere sau exceptată de la liberul acces;

- aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor care aparţin categoriilor de informaţii
exceptate de la accesul liber, potrivit legii;

- încunoştiinţarea persoanelor care se consideră vătămate în privinţa dreptului de acces
la informaţiile de interes public solicitate, referitor la modul de contestare, potrivit legii;

- întocmirea şi publicarea buletinului informativ al Consiliului Judeţean Olt, cuprinzând
informaţiile de interes public comunicate din oficiu;

- întocmirea şi publicarea raportului de activitate al Consiliului Judeţean Olt;
- eliberarea, la cerere, a copiilor de pe documentele aflate în arhiva Consiliului Judeţean

Olt precum şi autentificarea acestora atunci când este solicitată;



- actualizarea, atât pe site-ul Consiliului Judeţean Olt, cât şi la avizierul instituţiei, a
informaţiilor de interes public legate de activitatea Serviciului Relaţii Publice, A.T.O.P. şi
Transparenţă Decizională;

- participarea la şedinţele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Olt în plen şi pe comisii,
întocmirea proceselor verbale de desfăşurare a acestora, a pontajului membrilor, întocmirea
unor informări şi rapoarte legate de activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Olt;

- primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei şi a petiţiilor adresate Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Olt;

- prezentarea, trimestrial, în şedinţele Consiliului Judeţean Olt, a Informărilor asupra
nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii judeţului Olt;

- realizarea activităţii de registratură, înregistrarea, primirea şi repartizarea
corespondenţei, precum şi expedierea corespondenţei;

- pregătirea şi participarea la programul de audienţe organizate săptămânal de
conducerea Consiliului Judeţean Olt, înregistrarea petiţiilor, repartizarea lor şi urmărirea
soluţionării  în termenul prevăzut de lege.        Semestrial se prezintă în şedinţele Consiliului
Judeţean rapoarte privind activitatea de soluţionarea a petiţiilor şi a problemelor ridicate de
cetăţeni la audienţe.

- îndeplinirea atribuţiilor de responsabilitate în relaţia cu societatea civilă, potrivit Legii
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia  publică;

- respectarea programului de lucru cu publicul, în afara programului de lucru al
instituţiei;

- expedierea corespondenţei Consiliului Judeţean Olt către autorităţile publice locale,
agenţi economici sau persoane fizice, în timp util;

- participarea la şedinţele Consiliului Judeţean Olt şi realizarea minutei şedinţei în plen a
Consiliului Judeţean Olt;

- afişarea la sediul Consiliului Judeţean Olt a minutei în vederea aducerii la cunoştinţa
publică, în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică şi pe site-ul propriu al acestuia.

În anul 2014 au fost înregistrate un număr total de 22 cereri de informaţii de interes
public formulate în scris privind următoarele domenii de activitate:

- informaţii referitoare la utilizarea banilor publici (valoare buget, execuţia bugetară
pentru Consiliul Judeţean şi instituţiile subordonate).

- informaţii referitoare la contractele de achiziţii încheiate între Consiliul Judetean Olt
sau instituţiile subordonate acestuia şi firmele private.

- informaţii privind proiectele de acte normative elaborate la nivelul instituţiei.
- copii acte existente în arhiva institutiei, precum şi autentificarea acestora.
- alte informaţii solicitate conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile

de interes public.
Au fost respectate termenele de comunicare în scris a răspunsurilor solicitanţilor,

conform prevederilor art.7 alin.(1) din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile
de interes public.

Evidenţa solicitărilor de informaţii de interes public, precum şi a răspunsurilor date, s-a
efectuat în registrele întocmite conform modelului din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin
Hotărârea Guvernului României nr.123/2002.

S-au acordat informaţii de interes public solicitate verbal pentru un număr de 900
persoane. În unele cazuri solicitanţii au fost îndrumaţi să se adreseze altor instituţii
specializate, funcţie de problemele solicitate.

De asemenea, s-a asigurat Secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Olt în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii



teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, prin participarea
la toate şedinţele în plen şi pe comisiile de lucru. Au fost întocmite procesele verbale ale
şedinţelor, foaia de prezenţă colectivă a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Olt, s-a primit, înregistrat şi repartizat corespondenţa adresată Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Olt, urmărindu-se respectarea termenelor prevăzute de lege.

În şedinţele în plen a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Olt  s-au analizat şi
dezbătut probleme diverse privind: organizarea şi funcţionarea Centrului de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog, modul de asigurare a spaţiilor şi dotărilor necesare
desfăşurării activităţii organelor de poliţie din judeţ, asigurarea ordinii şi liniştii publice pe raza
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, planul strategic cu principalele obiective ce
trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali din judeţul Olt
pentru anul 2015, protecţia elevilor în şcoli.

Privind activitatea de registratură, au fost primite şi înregistrate în Registrul general al
Consiliului Judeţean Olt un număr de 13044 documente care au fost transmise conducerii şi
repartizate operativ pe direcţii şi compartimente, funcţie de rezoluţia înscrisă de Preşedintele
Consiliului Judeţean Olt.

Au fost realizate minutele sedintelor Consiliului Judetean Olt în vederea aducerii la
cunoştinţa publică, în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică şi  procesele verbale de afişare ale
minutelor la avizier, dar şi  pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Olt.

Petiţiile şi sesizările au fost îndrumate către direcţiile şi compartimentele de
specialitate, urmărindu-se rezolvarea temeinică şi legală a acestora, dar şi redactarea în
termen a răspunsului. În perioada menţionată, au fost înregistrate un număr de 169 de
sesizări, iar la audienţe  au fost primiţi un număr de 242 cetăţeni. S-a asigurat expedierea
răspunsului către petiţionari, clasarea şi arhivarea petiţiilor.

A fost întocmit şi publicat buletinul informativ al Consiliului Judeţean Olt, cuprinzând
informaţiile de interes public comunicate din oficiu.

În anul 2014 a fost întocmit şi publicat raportul de activitate al Consiliului Judeţean Olt
pe anul anterior.

Semestrial, s-au prezentat în şedinţele Consiliului Judeţean rapoarte privind activitatea
de soluţionarea a petiţiilor şi a problemelor ridicate de cetăţeni la audienţe.

S-a asigurat expedierea corespondenţei Consiliului Judeţean Olt către autorităţile
publice locale, agenţi economici sau persoane fizice, în timp util.

S-au eliberat, la cerere, copii de pe documentele aflate în arhiva Consiliului Judeţean
Olt  şi s-a asigurat autentificarea acestora atunci când a fost  solicitată.

Funcţionarii publici din cadrul Serviciului Relaţii Publice, A.T.O.P. şi Transparenţă
Decizională s-au preocupat de studierea, însuşirea şi respectarea legislaţiei nou apărute cu
privire la asigurarea accesului liber al informaţiilor de interes public, precum şi ducerea la
îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Judeţean Olt şi dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt.

VI. ACTIVITATEA  SERVICIULUI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, RELAŢII
CU CONSILIILE LOCALE ŞI MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI



În cadrul Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul
Oficial al Judeţului au fost desfăşurate şi realizate activităţi în conformitate cu strategia de
informatizare a administraţiei publice privind administraţia publică judeţeană şi relaţiile cu
consiliile locale, şi anume:

- s-a întocmit RAPORTUL cu privire la modul de îndeplinire a  atribuţiilor  proprii  ale
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Olt în perioada 01
ianuarie – 31 decembrie 2014;

- a fost întocmită Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.213/21.08.2014
referitoare la  constituire comisii de evaluare a cererilor pentru ajutoare cu bunuri (frigidere) a
sinistraţilor afectaţi de fenomenele meteorologice periculoase, din judeţul Olt, din perioada
28-30 iulie 2014;

- a fost întocmită Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.219/01.09.2014
referitoare la constituirea comisiei pentru verificarea aspectelor sesizate de către domnul
Enache Doru, din municipiul Caracal, judetul Olt;

- a fost întocmită Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.236/16.09.2014
referitoare la numire responsabil cu evidenţa militară;

- a fost întocmită Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.239/17.09.2014
referitoare la actualizarea componenţei Comisiei pentru probleme de apărare înfiinţată la
nivelul Consiliului Judeţean Olt;

- a fost întocmită Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.240/18.09.2014
referitoare la desemnare personal tehnic-auxiliar la Biroul Electoral Judeţean Olt nr.30
constituit pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014;

- a fost întocmită Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.253/03.10.2014
referitoare la constituire comisii pentru distribuire bunuri (frigidere cu două uşi) persoanelor
sinistrate afectate de fenomenele meteorologice periculoase, din judeţul Olt, din perioada 28-
30 iulie 2014;

- a fost întocmită Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.308/11.11.2014
referitoare la constituire comisii pentru distribuire bunuri (aragaze) sinistraţilor afectaţi de
inundaţiile produse în judeţul Olt, în luna iulie 2014;

- a fost întocmită Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.338/15.12.2014
referitoare la modificarea anexei la dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
nr.308/11.11.2014;

- a fost întocmită Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.339/15.12.2014
referitoare la împuternicire funcţionari publici din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
persoanelor Olt pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor privind actele de
stare civilă.

- în perioada ianuarie - februarie 2014, funcţionarii desemnaţi cu responsabilităţi privind
derularea programului PEAD au recepţionat şi distribuit produse alimentare către primăriile
din judeţ. În vederea întocmirii bazei de date pe  localităţi, privind Raportul final pentru
programul PEAD, în cursul anului 2014 funcţionarii desemnaţi cu responsabilităţi în
acest sens au centralizat documentele în xerocopie privind eligibilitatea beneficiarilor,
şi anume:

- avize de însoţire a alimentelor întocmite de către reprezentantul Consiliului
Judeţean Olt, gestionar al depozitelor respective;
- listele cu semnăturile de primire a alimentelor de către beneficiari, confirmate de
către conducerea primăriei;
- decizie pentru familiile beneficiare de VMG (venit minim garantat);
- cupon pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi  adeverinţă
pentru şomerii neindemnizaţi înregistraţi în liste;
- talon de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi,

obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună,



precum şi pentru persoanele care s-au încadrat în prevederile art.3, alin.(1), lit.e din
Hotărârea Guvernului nr.950/2012;
- cupon pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii,
neinstituţionalizate;

- au fost rezolvate cererile, sesizările precum şi corespondenţa repartizată, în termenul
legal, provenită de la ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, instituţii publice, O.N.G-uri, asociaţii, autorităţi ale  administraţiei publice locale;

- funcţionarii publici din cadrul serviciului au acordat asistenţă de specialitate consiliilor
locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora.

- au fost îndrumate consiliile locale şi primarii în exercitarea atribuţiilor legate de
organizarea, funcţionarea şi realizarea serviciilor publice de interes judeţean în localităţile
judeţului, precum şi în vederea asigurării bunei gospodăriri, întreţinerii şi curăţeniei
localităţilor;

- funcţionarii publici din cadrul serviciului au soluţionat un număr de 71 petiţii ale
persoanelor fizice şi 119 scrisori şi adrese de la persoane fizice şi juridice din sfera de
competenţă a compartimentului, potrivit rezoluţiei conducerii;

- s-a întocmit calendarul pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor programate în    judeţul Olt în anul
2015;

- s-a rezolvat corespondenţa repartizată, în termenul legal;
- în îndeplinirea atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul serviciului au colaborat cu celelalte

compartimente, servicii şi direcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt, cu instituţiile şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale  celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale de pe teritoriul judeţului, ministere şi alte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în limita competenţelor impuse de
lege, în vederea soluţionării corespondenţei repartizate;

- s-a colaborat cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale,
respectiv: Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia
Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, în limita competenţelor;

- s-a asigurat diseminarea informaţiei în judeţ privind participarea la evenimente, seminarii,
simpozioane culturale, turistice, economice;

- s-a contribuit la realizarea unor materiale de promovare a judeţului;
- s-a asigurat  selecţionarea, pregătirea pentru editare şi tipărire a hotărârilor adoptate de

Consiliul Judeţean Olt şi Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, care au prezentat
interes pentru instituţiile, societăţile comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt, în 11 numere ale
Monitorului Oficial al Judeţului, tipărite şi distribuite.

În cadrul Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial
al Judeţului s-au redactat 12 proiecte de hotărâri care au fost  adoptate de Consiliul Judeţean
Olt în anul 2014, după cum urmează:

- Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt  nr.17/30.01.2014
cu privire la înlocuirea  unui
membru al Comisiei pentru
Protecţia Copilului Olt;

- Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.37/27.03.2014
cu privire la încetare mandat de
consilier judeţean;

- Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.52/24.04.2014
cu privire la încetare mandat de
consilier judeţean;



- Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.53/24.04.2014
cu privire la validare de consilier
judeţean;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.64/24.04.2014 cu privire la înlocuirea unui membru
al echipei intersectorială locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin
muncă, la nivelul judeţului Olt;

- Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.86/10.06.2014
cu privire la actualizarea
Monografiei economico-militară
a judeţului;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.104/10.07.2014 cu privire la aprobarea Strategiei
Judeţene Antidrog Olt 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei
Judeţene Antidrog Olt în perioada 2014-2016;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.109/10.07.2014  cu privire la încetarea mandatului
de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt al domnului Ciugulea Ioan, înainte de termen;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.110/10.07.2014 cu privire la alegerea
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Olt;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/08.08.2014 cu privire la  modificarea alineatului
(3) al articolului 7 din Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al
Judeţului Olt ”;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.117/08.08.2014 cu privire la conferire titlul de
„Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt”;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.125/28.08.2014 cu privire la modificarea
componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.126/28.08.2014 cu privire la aprobarea componenţei
Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt;

- Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.134/25.09.2014
cu privire la validare mandat de
consilier judeţean;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.164/30.10.2014 cu privire la desemnare
reprezentant al asiguraţilor din judeţul Olt, în Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate;

- Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.194/18.12.2014
cu privire la aprobarea
Calendarului manifestărilor
culturale în anul 2015.

VII. ACTIVITATEA  SERVICIULUI  DEZVOLTARE REGIONALĂ

A. Accesare fonduri europene şi implementare proiecte:
În sensul întăririi capacităţii instituţionale a Consiliului Judeţean Olt de a accesa programe

cu finanţare externă şi de a gestiona fondurile comunitare pe bază de proiecte, în perioada
analizată, prin Serviciul Dezvoltare Regională  au fost realizate  următoarele obiective:



I. Implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013 (POR) pentru toate axele Programului (proiecte de infrastructură de
transport - reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene, infrastructură
socială - reabilitarea, modernizarea şi dotarea centrelor sociale, infrastructură
de sănătate, educaţională şi proiecte de dezvoltare a turismului local şi a
clădirilor de patrimoniu).

AXA 3 - ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, Domeniul major de
intervenţie 3.1. - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate

A continuat implementarea  proiectului  „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina”.

Stadiu: execuţie lucrări modernizare ambulatoriu – finalizată, recepţie la terminarea
lucrărilor.

Dotări echipamente – procedura achiziţie publică echipamente finalizată, încheiere
contracte achiziţie publică, recepţie echipamente şi predare catre ambulatoriul SJU Slatina,
sistem litotriţie achiziţionat.

AXA 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, Domeniul 3.3. —
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă.

Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă – a continuat implementarea proiectului regional care vizează extinderea dotării
bazelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi a
bazei regionale din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia cu echipamente specifice
activităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă. Valoarea totală a proiectului – 22.116.330,00
lei, inclusiv TVA.

Va continua implementarea proiectului prin achiziţionarea echipamentelor prevăzute
până în anul 2015.

Stadiu: achiziţii pentru baza operaţională judeţeană Olt: 1  autospecială complexă de
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP,  1
autospecială intervenţie la înălţime.

Încheiere contracte furnizare echipamente.
Valoarea finanţării nerambursabile aferentă bazei judeţene Olt – 800.000  Euro.

1. Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud -
Vest Oltenia

Prin acest proiect se urmăreşte suplimentarea echipamentelor specifice de intervenţii
în situaţii de urgenţă cu 5 autovehicule cu şenile/roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere,
2 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de
urgenţă – FRAP şi 3 autofreze de zăpadă, ca urmare a unei analize a dotărilor şi tipurilor
specifice de intervenţii în situaţii de urgenţă, în funcţie de nevoile de intervenţie rămase
neacoperite sau pentru care echipamentele sunt încă insuficiente, precum şi prin raportare la
limita valorică rămasă disponibilă.

În data de 31.10.2014 a fost încheiat contractul de finanţare nerambursabilă
nr.4773/31.10.2014 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie în
situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, finanţat prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013.



Dotarea bazei operaţionale a Judeţului Olt: 2 echipamente (1 autovehicul
cu şenile, 1 autofreză de zăpadă).

AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenţie 3.2. –
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

În perioada analizată  a continuat implementarea proiectului:
1. MODERNIZARE CENTRU DE RECUPERARE PERSOANE CU HANDICAP

SOPÂRLIŢA.
Valoarea finanţării nerambursabile – 544.392 Euro.
Stadiul implementării:

- finalizare lucrări modernizare.
- achizitie echipamente – 100% finalizată.

AXA 4 – SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI DE AFACERI REGIONAL ŞI LOCAL
- 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă
regională şi locală.

În perioada analizată  a continuat implementarea  proiectului: Bursă de cereale în
oraşul Corabia

Valoarea finanţării nerambursabile aprox. 1.000.000 Euro
- Beneficiar: Consiliul Judeţean  Olt.

- Partener: Consiliul Local Corabia.
Stadiu: - execuţie lucrări – 100%

- procedura achiziţie publică dotări – realizat 100%
- înregistrarea societăţii comerciale S.C. Bursei de cereale Corabia  S.R.L.

AXA 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul majore de
intervenţie 5.1. – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum
şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

Proiect: Reabilitarea secţiilor expoziţionale la Muzeul Judeţean Olt şi amenajări
peisagistice, lucrări decorative pentru evidenţierea clădirii şi a exponatelor.

Obiectivul general al proiectului:
Valorificarea potenţialului turistic al judeţului Olt prin dezvoltarea turismului cultural.

Obiective specifice:
- Realizarea lucrărilor de reabilitare, amenajare peisagistică şi a lucrărilor decorative la

Muzeul Judeţean Olt;
- Punerea în valoare a patrimoniului istoric, cultural şi de artă al Muzeului Judeţean Olt;
- Încurajarea formelor de turism cultural la nivelul judeţului Olt;
- Creşterea numărului de turişti la nivelul judeţului Olt.
Valoarea proiectului – 4.560.981 lei.
Stadiul proiectului: execuţie lucrări – 60%

II. Implementarea proiectului  finanţat în cadrul Programului Operaţional
Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice 2007- 2013” Axa prioritară
3 - TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2. -
Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice - “Creşterea eficienţei
serviciilor administraţiei publice locale din judetul Olt prin implementarea
unei soluţii e-guvernare performante”, cod SMIS 48394.



Contractul de finanţare nerambursabilă nr.1163/321/5.12.2013 a fost semnat de
Consiliul Judeţean Olt şi Ministerul pentru Societatea Informaţională în data de 5.12.2013.

Consiliul Judeţean Olt implementează proiectul în calitate de lider alături de partenerii:
Comuna Bălteni, Comuna Bobiceşti, Comuna Brâncoveni, Comuna Cezieni, Comuna
Curtişoara, Comuna Dobrosloveni, Comuna Fălcoiu, Comuna Milcov, Comuna Perieţi, Oraşul
Piatra-Olt, Comuna Pleşoiu, Comuna Şerbănesti, Comuna Strejeşti, Comuna Tufeni,
Comuna Vâlcele.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii
serviciilor oferite de administraţia locală prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi
gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate activităţii operative a
primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei.

Obiective  specifice:
- Dezvoltarea serviciilor publice furnizate de unităţile administrativ-teritoriale, la finalul

perioadei de derulare a proiectului, prin implementarea unui sistem  informatic  integrat
care va viza:

 realizarea unui sistem informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic;
 crearea şi punerea la dispoziţia cetăţenilor a unui portal web de accesare de la

distanţă a informaţiilor;
 implementarea de module de gestionare a fluxurilor electronice de date şi

management al documentelor, stabilire a creanţelor bugetare, încasare a
creanţelor bugetare, inclusiv funcţia de încasare pe teren, inspecţie fiscală,
urmărire a creanţelor, financiar-contabilitate, buget, resurse umane.

Valoarea totală a proiectului este 3.376.153,62 lei, inclusiv TVA.
Stadiu: atribuirea contractelor de servicii conform contractului de finanţare.

B. Parteneriatul cu ADR SV OLTENIA pentru procesul de elaborare a documentelor
regionale strategice şi elaborarea Planului de Dezvoltare regională 2014-2020

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt din partea Serviciului Dezvoltare Regională în
grupurile de lucru alcătuite la nivel regional pe domeniile: Competitivitate Economică,
Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Infrastructură, Turism şi Dezvoltare Durabilă, au
demarat în anul 2013 activităţile pentru elaborarea documentelor strategice la nivel
regional şi au analizat documentele europene:

- Strategia Europa 2020;
- Poziţia serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de parteneriat

şi a unor programe în ROMÂNIA în perioada 2014-2020;
- Propuneri de priorităţi de finanţare pentru perioada 2014-2020;
- Propunere de tipuri de proiecte strategice conform Priorităţilor de finanţare

pentru România (Documentul de poziţie al CE pentru 2014-2020):
- Contribuţii la întocmirea  portofoliului de proiecte identificate la nivelul

regiunii. Exemple de proiecte strategice integrate la nivel sectorial şi local
(sănătate, infrastructură portuară, sisteme de desfacere a produselor agricole, ITI).

Consiliul Judeţean Olt a întocmit portofoliul de proiecte finanţabile în perioada 2014-
2020 în funcţie de priorităţile de finanţare pentru perioada 2014-2020 stabilite de Comisia
Europeană.



Consiliul Judeţean Olt a elaborat Strategia de Dezvoltare a Judeţului Olt în perioada
2014-2020 şi a aprobat acest document programatic prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.122/28.08.2014.

Consiliul Judeţean Olt a demarat procesul de afiliere la clusterul AGROPRO
OLTENIA, cu scopul atragerii fondurilor europene din instrumente financiare destinate
clusterelor.

Beneficiile apartenenţei unei companii la un cluster inovativ sunt următoarele:
•Creşterea competitivităţii şi a ratei de ocupare a forţei de muncă, prin
interconectarea de oameni, abilităţi, competenţe şi cunoştinţe;
•Creşterea eficienţei, prin colaborarea într-o reţea cu clienţii şi furnizorii;
•Stimularea inovării, deoarece interacţiunea cu clienţii creează idei noi şi o mare
presiune asupra inovării;
•Reducerea constrângerilor pentru IMM-uri din partea marilor companii;
•Creşterea şanselor pentru internaţionalizarea IMM-urilor;
•Şanse de succes pentru start-up şi spin-off.

C. Întocmirea programului de dezvoltare al judeţului Olt pe anul 2014, al Planului
de acţiuni pentru realizarea în Judeţul Olt a obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare 2014-2016, precum şi a raportărilor pe fiecare trimestru al anului.

D. Întocmirea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt în perioada  2014-2020
Serviciul Dezvoltare Regională a finalizat  procesul de elaborare a Strategiei de

Dezvoltare a Judeţului Olt în perioada 2014-2020 prin colectarea datelor statistice
necesare capitolului privind profilul socio-economic al judeţului.

E. Gestionarea Convenţiei de Parteneriat încheiată între Judeţul Olt şi
Departamentul Loiret, Franţa

Serviciul Dezvoltare Regională a urmărit realizarea acţiunilor de parteneriat conform
Convenţiei Cadru pentru derularea acţiunilor de Cooperare Descentralizată încheiată în data
de 15 octombrie 2012 între Judeţul  Olt prin Consiliul Judeţean Olt şi Departamentul Loiret,
prin Consiliul General Loiret, pentru derularea acţiunilor de Cooperare Descentralizată,
având ca finalitate realizarea unor politici economice comune celor două regiuni, favorizarea
schimburilor fructuoase în domeniul mediului, economiei, francofoniei, educaţiei şi tineretului,
turismului, culturii, agriculturii.

Conform Convenţiei Cadru pentru derularea acţiunilor de Cooperare Descentralizată în
anul 2014, Judeţul Olt a beneficiat de livrarea unor materiale didactice pentru şcolile generale
din comuna Bărăşti şi oraşul Scorniceşti (dicţionare bilingve român-francez şi francez-român,
cărţi ilustrate, manuale şcolare în limba franceză pentru anii de studiu I şi II ).

De asemenea, în anul 2014 Judeţul Olt a beneficiat de echipamente medicale pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina în limita unui buget de 25.000 Euro, respectiv o unitate
dentară complet utilată şi un dermatom.

În martie 2013 s-a semnat CONVENŢIA TRIPARTITĂ DE COOPERARE
DESCENTRALIZATĂ între Departamentul Loiret, Judeţul Olt şi Camera de Agricultură a
Departamentului Loiret pentru realizarea unor acţiuni comune în domeniul agricol.

Conform acestei Convenţii pentru anul 2014 s-a urmărit exercitarea urmatoarelor misiuni:
- Promovarea de sisteme cooperatiste şi asociative în Judetul Olt;



- Proiecte de tip cooperatist în ceea ce priveste utilajele, colectarea şi comercializarea
produselor agricole;

- Formarea consilierilor agricoli locali;
- Schimburi de bună practică asupra funcţionării Camerei de Agricultură pentru a ajuta

creării de Camere în România;
- Realizarea de misiuni în teren, care să sprijine proiectele;
- Organizarea de seminarii şi formare.

În perioada 15-18 decembrie 2014 s-a desfăşurat în judeţul Olt  misiunea delegaţilor
Camerei Agricole din Departamentul Loiret.

Delegaţia a fost formată din 2 membri ai Camerei Agricole din Departamentul Loiret.
Au avuit loc întâlniri de lucru cu reprezentanţii Camerei Agricole din Judeţul Olt pentru

a discuta asupra funcţionalităţii Camerei Agricole, legislaţie, practici comune şi eventuale
transferuri de experienţă în domeniul agricol de la Camera Agricolă a Departamentului Loiret.

În data de 17 decembrie 2014 s-a semnat Actul Adiţional nr.1 la Convenţia Cadru din
data de 15 septembrie 2012 între Departamentul Loiret şi Judeţul Olt pentru acţiuni de
cooperare descentralizată prin care s-a prelungit durata parteneriatului cu 1 an, adică până la
15 octombrie 2015.

În data de 17 decembrie 2014 s-a semnat Actul Adiţional nr.1 la Convenţia tripartită  de
Cooperare descentraliztă din 19 iunie 2014 între Departamentul Loiret, Judeţul Olt şi Camera
de Agricultură a Departamentului Loiret pentru realizarea unor acţiuni  comune în domeniul
agricol, prin care s-a prelungit durata cooperării până la data de 31.12.2014.

F. Alte parteneriate pentru accesarea fondurilor europene
1. În cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013” Axa prioritară 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor,
Domeniul major de intervenţie 3.1- Promovarea culturii antreprenoriale, s-a lansat în
data de 10.11.2014   cererea  de propuneri de proiecte nr.176, pentru depunerea
cererilor de finanţare în vederea obţinerii finanţărilor nerambursabile care să conducă
la dezvoltarea spiritului antreprenorial din cadrul comunităţilor locale.

Consiliul Judeţean Olt a depus în calitate de partener 2, alături de liderul de proiect
Primăria sectorului 3 al Municipiului Bucureşti şi partener 1 S.C. Success  HR expert  SRL
cererea de finanţare pentru proiectul “A.L.E.G – Aptitudini - Lucrativ - Eficienţă -
Garanţie.

Obiectivul general al proiectului va consta în stimularea ocupării pe cont propriu prin
dezvoltarea spiritului antreprenorial şi dezvoltarea unui număr de 45 afaceri în Regiunile Sud-
Vest Oltenia şi Bucuresti-Ilfov. Prin prezentul proiect se vor dezvolta competenţele
antreprenoriale pentru un număr de 410 participanţi, din care minim 60% vor fi persoane cu
vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, înmatriculaţi în învăţământul superior.

Prin proiect se pune accentul pe dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru
410 persoane şi susţinerea iniţiativelor antreprenoriale ale unui număr de 45 de persoane în
vederea stimulării ocupării pe cont propriu – se vor înfiinţa 45 de firme noi care vor opera în
sectoare economice cu valoare  adăugată mare.



Valoarea cheltuielilor totale eligibile ale proiectului este de 7.675.930  lei  inclusiv TVA.
Valoarea cheltuielilor totale eligibile aferente Consiliului Judeţean Olt  este de

1.976.770  lei,  inclusiv TVA.

Consiliul Judeţean Olt participă la constituirea contribuţiei proprii a solicitantului
necesară implementării proiectului menţionat cu o cotă parte din  2% din cheltuielile eligibile,
respectiv suma de 39.535,40 lei.

VIII. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI  AUDIT PUBLIC INTERN

I. INTRODUCERE

Activitatea de audit s-a desfăşurat potrivit Planului de audit public intern aprobat
pentru anul 2014 înregistrat sub nr.11436/28.11.2013 la Consiliul Judeţean Olt şi legislaţiei în
vigoare, respectiv: Legea nr.672/2002 privind auditul public intern; Ordonanţa Guvernului
nr.37/29.01.2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern, prin
care   s-a realizat armonizarea prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern cu
dispoziţiile referitoare la auditul financiar; O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului
privind conduita etică a auditorului intern; Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru
aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern precum şi
Legea nr.191/2011 privind completarea şi modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public
intern.

Potrivit prevederilor planului de audit intern pentru anul 2014, auditorii din cadrul
compartimentului audit public intern al Consiliului Judeţului Olt au desfăşurat misiuni de audit
la următoarele entităţi din subordinea Consiliului Judeţean Olt:

- Şcoala Profesională Specială Balş - Raport de audit înregistrat la C.J. Olt la
nr.5493/06.06.2014;

- Şcoala Gimnazială Specială - Raport de audit înregistrat la C.J. Olt la
nr.5942/23.06.2014;

- Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale “Doina Oltului” -
Raport de audit înregistrat la Consiliul Judeţean Olt la nr.4408/28.04.2014;

- Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina - Raport de audit înregistrat la C.J. Olt la
nr. 3575/10.04.2014;

- Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Olt - Raport de audit înregistrat la C.J. Olt la
nr.7522/06.08.2014;

- Serviciul Judeţean de Pază Olt - Raport de audit înregistrat la C.J. Olt la
nr.7856/10.12.2014.

În urma verificărilor efectuate s-au întocmit rapoarte care au fost înaintate conducerii,
dispunându-se măsurile necesare pentru eficientizarea activităţii.

II. OBIECTIVE

Obiectivele prevăzute pentru perioada de raportare au fost următoarele:
a) Rezolvarea acţiunilor neprevăzute, dispuse de Preşedintele Consiliului  Judeţean

Olt;
b) Auditarea şi verificarea financiar - gestionară la entităţile publice din subordinea

Consiliului Judeţean Olt;
c) Acţiuni tematice;
d) Pregătirea profesională permanentă.



Obiectivele misiunilor de audit public intern la entităţile auditate, au fost axate pe
următoarele domenii:

- alocarea creditelor bugetare;
- plăţile asumate prin angajamente bugetare;
- plata salariilor;
- sistemul de conducere şi control;
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
- sistemul de respectare şi ducere la îndeplinire a hotărârilor şi dispoziţiilor primite.

III. CONSTATĂRI

Misiunile de audit desfăşurate pe parcursul anului 2014 şi dispuse prin Ordin de
serviciu, potrivit prevederilor Legii nr.672/2002, au avut ca scop auditarea respectării actelor
normative în vigoare privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti la entităţile
auditate, prevenirea şi evitarea riscurilor, precum şi creşterea economicităţii, eficienţei şi
eficacităţii în utilizarea fondurilor publice alocate.

Pe parcursul anului 2014 au fost auditate următoarele:
- lucrările financiar-contabile şi alte operaţiuni care fac obiectul controlului propriu,

inclusiv c.f.p. la unităţile subordonate;
- modul de respectare al legalităţii privind gestionarea activităţii de resurse umane la

entităţi subordonate Consiliului Judeţean Olt;
- activitatea privind achiziţiile publice, contractele care presupun angajamente legale şi

bugetare în cadrul entităţilor subordonate Consiliului Judeţean Olt;
- realitatea şi exactitatea plăţilor către furnizorii de bunuri şi servicii oferite şi a

documentelor justificative;
- realitatea consumurilor de materii şi materiale şi a stocurilor din depozit;
- organizarea, desfăşurarea şi valorificarea inventarierii elementelor de natura

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

La nivelul Consiliului Judeţean Olt, precum şi la nivelul entităţilor subordonate,
auditate pe parcursul anului 2014 s-au constatat următoarele:

- a fost elaborată carta auditului, fiind comunicată de fiecare dată cu ocazia
desfăşurării misiunilor de audit la toate structurile auditate pe parcursul anului 2014;

- în cadrul compartimentului audit public intern a fost prelucrat Codul de conduită etică
al auditorului intern, principiile de bază fiind cunoscute şi respectate de către auditorii interni.
Nu au survenit probleme în anul 2014 cu privire la respectarea Codului privind conduita etică
a auditorului intern;

- în cadrul misiunilor de audit au fost utilizate ghidurile practice de audit intern
referitoare la diferitele activităţi (contabilitate, juridic, IT, resurse umane, achiziţii etc.)
elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, norme generale şi norme profesionale de audit
intern, chestionare de audit, norme şi proceduri proprii;

- la nivelul entităţilor auditate pe parcursul anului 2014 au funcţionat sisteme de control
corespunzătoare, dar se impune îmbunătăţirea acestora prin elaborarea şi implementarea de
norme şi proceduri scrise şi formalizate pe fiecare domeniu de activitate şi pe fiecare
compartiment şi întocmirea Registrului riscurilor la nivelul fiecărei entităţi.

Pentru activităţile din cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Consiliului
Judeţean Olt au fost elaborate proceduri scrise care au fost comunicate tuturor auditorilor
implicaţi.

În timpul misiunilor de audit  desfăşurate în anul 2014 compartimentele de specialitate
şi salariaţii din entităţile subordonate au beneficiat de consiliere din partea compartimentului
audit public intern în legătură cu necesitatea şi modul de implementare a sistemului de



control intern/managerial (SCM) şi de întocmire a normelor şi procedurilor specifice activităţii
pe care o desfăşoară.

În timpul misiunilor de audit au fost efectuate următoarele:
- Au fost încheiate primele etape din procesul de implementare a S.C.M. şi anume:

- Organizarea procesului de implementare a S.C.M.;
- Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la

Consiliul Judeţean Olt şi la entităţile subordonate.
- A fost începută inventarierea activităţilor procedurabile la instituţiile subordonate

Consiliului Judeţean Olt;
- Standardul 17 – Proceduri din OMFP nr.946/2005 la 31.12.2014 a fost implementat

la nivelul Consiliului Judeţean Olt (C.J.), la Spitalul Judeţean de Urgenţă (S.J.U.) Slatina,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural
(C.J.C.P.C.T.C.) Olt, Spitalul de Psihiatrie Cronici (S.P.C.) Schitu – Greci, Centrul Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt (C.J.R.A.E.), Şcoala Gimnazială Specială Balş.

- La celelalte instituţii, cu excepţia D.G.A.S.P.C. Olt unde este partial implementat, în
majoritatea lor standardul 17 este neimplementat, cauzele fiind necunoaşterea şi
neînţelegerea necesităţii acestor proceduri,  justificarea fiind aceea că există legi, acte
normative, regulamente de organizare şi funcţionare, fişa postului etc.

- La Consiliul Judeţean Olt au fost elaborate norme şi proceduri scrise şi formalizate în
legătură cu activităţile desfăşurate în cadrul entităţii, a fost actualizată comisia pentru
monitorizarea şi implementarea SCM la nivelul C.J. Olt conform standardelor din OMFP
nr.946/2005 şi Ordinului M.F. nr.1423/2012.

- La nivelul entităţilor subordonate, la data de 31.12.2014, normele şi procedurile
scrise şi formalizate în legătură cu activităţile desfăşurate nu erau elaborate, excepţie făcând
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt, Şcoala Gimnazială Specială Balş, care
au implementat sistemul de control managerial privind activităţile economice, la celelalte
entităţi auditorii au făcut recomandări şi au dat termene pentru elaborarea şi implementarea
SCM.

În anul 2014 nu au fost raportate cazuri în care auditorilor interni le-ar fi fost
refuzat/limitat accesul la documente.

În urma misiunilor de audit privind procesul bugetar, activitatea financiar-contabilă,
activitatea de achiziţii publice, activitatea IT, activitatea juridică, resurse umane s-au
constatat următoarele:

- Fondurile publice locale alocate prin proiectele de buget, pentru perioada auditată, s-
au înscris în prevederile aprobate şi au fost utilizate conform destinaţiilor;

- Plăţile asumate prin angajamentele bugetare au fost efectuate potrivit reglementărilor
legale şi în limita plafoanelor aprobate. Plăţile în numerar     s-au efectuat prin casieriile
entităţilor verificate şi reprezintă, după caz:  drepturi cu caracter social, plăţi diurnă deplasări,
etc.;

- Au fost respectate actele normative în vigoare privind plăţile asumate prin
angajamente bugetare;

- Cheltuielile de personal s-au încadrat în creditele definitive aprobate;
- S-a urmărit modul de organizare a activităţii de achiziţii publice, conformitatea cu

cadrul legislativ şi normativ aplicabil, în instituţiile auditate, urmărindu-se riscurile
semnificative în legătură cu:

- organizarea activităţii de achiziţii publice;
- programul de achiziţii publice;



- pregătirea aplicării procedurii de licitaţie deschisă, cerere de oferte pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică;
- lansarea procedurii de licitaţie deschisă, cerere de oferte pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică;
- derularea procedurii de licitaţie deschisă, cerere de oferte pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică;
- administrarea contractului de achiziţie publică.

Pentru îmbunătăţirea activităţii în acest domeniu au fost formulate recomandări,
dându-se termene pentru implementarea acestora.

În ceea ce priveşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile,
în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, în timpul misiunilor de audit a fost urmărit
impactul riscurilor asupra unor obiective, precum:

- organizarea registrelor de contabilitate;
- contabilitatea imobilizărilor;
- securitatea spaţiului destinat casieriei;
- contabilitatea rezultatelor inventarierii;
- întocmirea balanţelor de verificare;
- elaborarea bilanţului contabil;
- organizarea şi efectuarea controlului financiar-preventiv;
- arhivarea documentelor financiar-contabile;
- fiabilitatea sistemului informatic.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la nivelul
Consiliului Judeţean Olt şi al entităţilor subordonate s-a desfăşurat potrivit legislaţiei în
vigoare.

Nu au fost constatate imobilizări de fonduri în cadrul conturilor „Debitori” şi în cadrul
contului „Clienţi“, nu s-au constatat debitori neurmăriţi şi neactivaţi la instituţiile auditate.

În urma auditării modului de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane s-
au constatat următoarele:

- Plata salariilor s-a efectuat pe baza statului de funcţii şi în limita posturilor din
organigramele aprobate, potrivit prevederilor legale, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt;

- Nu au fost constatate deficienţe în legătură cu evidenţierea prezenţei, învoirilor şi
concediilor, gestionarea dosarelor profesionale funcţionalitatea sistemului informatic utilizat
pentru gestiunea resurselor şi arhivarea documentelor;

- Au fost comunicate fiecărei persoane nou încadrate dispoziţiile de numire precum şi
serviciului financiar-contabilitate şi informatică;

- Nu au fost elaborate proceduri scrise şi formalizate privind acordarea drepturilor de
personal pentru funcţionarii publici şi personalul contractual.

Misiunile de audit privind sistemul IT au avut ca obiect dotarea entităţilor auditate cu
programe şi sisteme IT pentru procesarea datelor.

Riscurile potenţiale: lipsa programelor IT pentru procesarea datelor contabile şi pentru
corespondenţa cu persoane şi instituţii.

Nu au fost identificate aspecte negative, activitatea desfăşurându-se potrivit
prevederilor legale.

III. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Pentru eficientizarea activităţii au fost formulate recomandări, în legătură cu:
- Elaborarea unor proceduri scrise şi formalizate;



- Stabilirea unor responsabili de actualizare a procedurilor şi monitorizarea
implementării acestora;

- Actualizarea fişelor de post în concordanţă cu procedurile elaborate;
- Întocmirea Registrului riscurilor.

Nu au fost cazuri de recomandări neînsuşite de conducerile entităţilor auditate.
Recomandările făcute de auditori au fost date ca măsuri de realizat prin fişa de

urmărire a recomandărilor şi calendarul implementării acestora.
Misiunile de audit şi-au atins scopul pentru care au fost efectuate.

În entităţile auditate a fost apreciat în mod pozitiv rolul auditului la creşterea eficienţei
activităţilor auditate şi în îndeplinirea obiectivelor fiecărei instituţii.

Auditorii, în urma evaluării modului de organizare a procesului de gestionare a
riscurilor la nivelul entităţii auditate, au făcut recomandări în sensul întocmirii Registrului
riscurilor, precum şi stabilirii responsabililor Echipelor de gestionare a riscurilor (EGR).

Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea controlului intern s-a realizat şi s-a
materializat prin recomandările făcute în rapoartele de audit intern întocmite în timpul
misiunilor de audit din anul 2014 referitoare la stadiul implementării sistemului de control
intern/managerial în administraţia publică.

Pentru îmbunătăţirea controlului intern auditul a recomandat  următoarele măsuri de
adoptat de conducerea entităţilor auditate:

- asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii de către salariaţi a reglementărilor care
guvernează comportamentul la locul de muncă, prevenirea şi raportarea fraudelor şi
neregulilor, în conformitate cu cerinţele generale din Standardele de management/Control
intern la entităţile publice (SM/CIEP);

- actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului Intern şi
a fişelor de post pentru menţinerea concordanţei între atribuţiile instituţiei şi cele ale
personalului angajat, în conformitate cu pct.2.2 din SM/CIEP;

- asigurarea ocupării posturilor cu personal cu pregătire de specialitate necesară
îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în fişa postului, asigurarea continuă a pregătirii profesionale a
personalului angajat pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi asumarea responsabilităţilor
(pct.3.2 din SM/CIEP).

Contribuţia auditului la procesul de conducere s-a realizat şi prin activitatea de
consiliere acordată conducerii entităţilor auditate în procesul de implementare a sistemului de
control intern/managerial.

Conducerile entităţilor auditate şi-au însuşit în totalitate contribuţia auditului intern la
îmbunătăţirea activităţii entităţilor publice din aria de cuprindere a Consiliului Judeţean Olt.

Pentru recomandările efectuate, după discutarea acestora în consiliile de administraţie
ale entităţilor auditate, au fost transmise salariaţilor spre luare la cunoştinţă şi conformare, pe
baza calendarelor de implementare a recomandărilor.

IX. ACTIVITATEA SERVICIULUI DE ACHIZIŢII, LICITAŢII, CONTRACTĂRI

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice, în anul 2014 prin
Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări au fost realizate următoarele obiective:

- întocmirea programului anual de achiziţii publice, în funcţie de necesităţi, la
nivelul Consiliului Judeţean Olt, Centrului Militar Judeţean Olt şi Inspectoratului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Olt „Matei Basarab”;



- asigurarea corespondenţei cu sistemul de codificare utilizat în CPV, conform
Regulamentului (CE) nr. 213/2008 atunci când se întocmeşte programul anual al achiziţiilor
publice de produse şi servicii;

- întocmirea documentaţiilor pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări, precum şi a documentaţiei de atribuire
pentru atribuirea Contractului de furnizare a fructelor proaspete – mere – elevilor din clasele
0 - VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, precum şi elevilor
din clasa pregătitoare, din judeţul Olt, în anul şcolar 2014 – 2015, în conformitate cu
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

- publicarea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice a anunţurilor de
participare, anunţurilor de atribuire, documentaţiilor de atribuire şi a documentelor
constatatoare a contractelor de achiziţie publică la nivelul Consiliului Judeţean Olt;

- întocmirea fişelor de prezentare pentru atribuirea contractelor de furnizare,
servicii şi lucrări, şi transmiterea la Ministerul Finanţelor – Unitatea pentru Coordonarea şi
Verificarea Achiziţiilor Publice a înştiinţărilor privind iniţierea procedurilor potrivit prevederilor
O.U.G. nr.30/2006;

- întocmirea punctelor de vedere la contestaţiile depuse de către ofertanţi la CNSC
potrivit prevederilor O.U.G. nr.34/2006;

- elaborarea de răspunsuri la clarificări la solicitarea ofertanţilor şi publicarea
acestora în SEAP;

- primirea  ofertelor,  prezentarea în Comisia de evaluare a ofertelor, întocmirea
proceselor verbale de deschidere a ofertelor, proceselor verbale intermediare şi
elaborarea rapoartelor procedurilor de atribuire pentru achiziţiile publice;

- comunicarea rezultatelor privind aplicarea procedurilor către ofertanţi.
- întocmirea şi perfectarea contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi

lucrări.
- întocmirea documentelor constatatoare privind modul de realizare a

contractelor încheiate, şi transmiterea acestora  la Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,  furnizori, prestatori şi constructori;

În urma aplicării procedurilor de atribuire au fost încheiate un număr de 10
contracte cu o valoare, fără TVA, de 15.870.040,46 din care:

a) prin procedura ,,licitaţie deschisă” s-au atribuit 4 contracte cu o valoare de
7.475.243,25 lei;

b) la procedura ,,licitaţie deschisă” prin încheierea unui acord cadru pe 2 ani
(2014-2016) ce va cuprinde lucrările de siguranţă rutieră pe drumurile judeţene DJ648A,
DJ678, DJ678B, DJ648, DJ678E, DJ678G, DJ703D, DJ703B, DJ 657B, DJ 657E, DJ 643,
DJ 643A, DJ 644A, DJ 651B, DJ 677, DJ 677C, DJ 643C, DJ 644, ce se vor executa conform
nomenclatorului de lucrări din ordinul MT nr.346/2000 constând în principal în: - Procurat şi
montat indicatoare rutiere şi stâlpi - Procurat şi montat parapet metalice - Procurat şi montat
borne - Confecţionat parapet pod - Executat marcaje transversal şi longitudinale, a fost
încheiat contractul nr. 194/28.08.2014  în valoare de 575.386,72 lei;

c) la procedura ,,licitaţie deschisă” prin încheierea unui acord cadru având ca
obiect - acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I - VIII din
învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi
private cu program normal de 4 ore la nivelul judeţului Olt a fost încheiat actul adiţional nr.
1/02.10.2014 la contractul nr. 197/08.09.2014 în valoare de 6.875.437,30 lei;

d) prin procedura ,,negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare” s-a atribuit contractul nr.32/15.04.2014 cu o valoare de 443.309,19lei fără
TVA, având ca obiect „Lucrări suplimentare la obiectivul „Reabilitarea secţiilor
expoziţionale la Muzeul Judeţean Olt şi amenajări peisagistice, lucrări decorative
pentru evidenţierea clădirii şi a exponatelor”;



f) prin procedura ,,cerere de ofertă” s-au atribuit 3 contracte cu o valoare de
500.664,00 lei, fără TVA;

În baza prevederilor art.19 din O.U.G. nr.34/2006, s-a procedat la achiziţia de
produse şi servicii prin ,,cumpărare directă”, în valoare de 1.350.154,11 lei întocmindu-
se un număr de 150 note justificative.

- în conformitate cu prevederile art.213, alin.(1) din O.U.G. nr. 34/2006, pentru
fiecare achiziţie s-a întocmit dosarul achiziţiei publice;

- asigurarea necesarului de certificate de producător pentru primăriile din judeţ.

X. ACTIVITATEA SERVICIULUI  RESURSE  UMANE  ŞI  MANAGEMENTUL
UNITĂŢILOR SANITARE

A. MISIUNEA CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  ŞI OBIECTIVELE
SERVICIULUI RESURSE UMANE ŞI MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR

SANITARE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

În anul 2014 obiectivele Serviciului Resurse Umane  au urmărit  alinierea la
strategiile  de dezvoltare  a administraţiei publice judeţene precum şi îmbunătăţirea
permanentă a managementului funcţiei publice şi a funcţiilor aferente personalului
contractual.

Pentru anul 2014 Serviciul Resurse Umane şi-a stabilit următoarele obiective:
1. îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice

judeţene;
2. dezvoltarea capacităţii de planificare prin elaborarea Planului de ocupare al

funcţiilor  publice;
3. recrutarea şi selecţia personalului pe principiul competiţiei deschise şi

competenţelor profesionale, cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu;
4. gestionarea eficientă şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici şi a personalului

contractual;
5. evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
6. asigurarea unui sistem motivaţional al valorilor şi competenţelor profesionale;
7. îmbunătăţirea sistemului de gestionare a dosarelor profesionale şi a altor drepturi

de personal;
8. formarea profesională continuă.

B.   ACTIVITĂŢILE   DESFĂŞURATE  DE  SERVICIUL RESURSE UMANE  ÎN
VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR

1. ÎMBUNĂTĂŢIREA  ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII  INSTITUŢIONALE A
ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE JUDEŢENE

1.1. Aparatul  de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt

În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală  nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică (organigrama),
numărul de personal, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare  a
aparatului  de specialitate şi a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului
Judeţean Olt se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean.



Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.180/20.12.2013, au fost aprobate
organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
începând cu data de 01.01.2014, la nivelul a 134 posturi, după cum urmează:

- funcţii de demnitate publică - 3 posturi;
- funcţii publice - 106 posturi;
- funcţii aferente personalului contractual - 25 posturi.

Funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt  nr.180/20.12.2013 au fost stabilite în baza
Avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.47917/2013, înregistrat la Consiliul
Judeţean Olt sub nr.12766 din 17.12.2013.

Din cele 106 funcţii publice, 16 sunt funcţii de conducere, 1 funcţie de secretar al
judeţului şi 89 funcţii de execuţie.

Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.180/20.12.2013 a fost modificat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr.191 din 18.12.2014 cu privire la transformare post în statul de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.

1.2. Instituţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Judeţean Olt

În subordinea Consiliului Judeţean Olt funcţionează următoarele instituţii şi servicii
publice de interes judeţean:

a) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt;
b) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt;
c) Camera Agricolă Judeţeană Olt;
d) Muzeul Judeţean Olt;
e) Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu”;
f) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „DOINA

OLTULUI”;
g) Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi

Cultural Olt;
h) Şcoala Populară de Arte şi Meserii;
i) Serviciul Judeţean de Pază Olt.

a) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Olt

În anul 2014 au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 44/27.03.2014 cu privire la aprobare

stat de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt –
aparatul propriu şi unităţile din structura acesteia, prin care s-au aprobat statele de
funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – aparatul
propriu şi pentru 14 unităţi din structura acesteia, respectiv: Casele de tip familial
„Sf.Valentin” Slatina, Casele de tip familial „Sf.Elena” Corabia, Casele de tip familial
„Mugurel” Slatina, Complex Servicii „Sf. Ştefan” Slatina, Complexul Servicii „Sf.Elena”
Corabia, Casele de tip familial „Sf.Mihail” Caracal, Casele de tip familial „Sf. Andrei”
Slatina, Centrul de Plasament „Floare de Colţ” Balş, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Şopârliţa, Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cezieni,
Complex servicii persoane adulte Spineni, Complexul Servicii Persoane Adulte
Slatina, Complexul Servicii Persoane Adulte Corabia, Complexul Servicii pentru
Persoane Vârstnice Slatina.



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt a solicitat aprobarea
statelor de funcţii susmenţionate în urma susţinerii examenelor de promovare de către 38 de
angajaţi din care 10 funcţionari publici şi 28 de persoane angajate cu contract de muncă.

2. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.170/27.11.2014 privire la transformare posturi
în statul de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt;

3. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.170/27.11.2014 cu privire la:  aprobare
transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni                           în Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Spineni; aprobare organigramă, număr de personal şi Regulamente de
organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt, Complex Servicii Persoane Adulte Slatina şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni;
aprobare transformare funcţie publică vacantă într-o funcţie publică de nivel inferior;
aprobarea statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt – aparatul propriu şi ale unităţilor din structura direcţiei.

b) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt

În anul 2014 au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.71/24.04.2014 prin care au fost

aprobate organigrama şi statul de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Olt, la nivelul a 30 posturi, din care 26 posturi aferente funcţiilor publice şi
4 posturi aferente personalului contractual.
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a propus spre aprobare o nouă

organigramă şi un nou stat de funcţii, în urma transmiterii de către Instituţia Prefectului –
Judeţul Olt a numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al consiliului judeţean,
precum şi din instituţiile publice înfiinţate prin hotărâre a consiliului judeţean.

Astfel, potrivit adresei Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt nr.18475/25.03.2014,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.2985/25.03.2014, numărul maxim de posturi din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, precum şi din instituţiile publice înfiinţate
prin Consiliului Judeţean Olt, fiind excluse din acest număr posturile aferente capitolelor
bugetare: “Învăţământ”, “Asigurări şi Asistenţă socială” şi “Sănătate”, este următorul:

- număr maxim de posturi = 455
La acest număr se adaugă:

- număr posturi serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor = 30;
- număr posturi serviciul public de pază a obiectivelor de interes judeţean = 90;
- număr posturi pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, aflate în

curs de implementare = 10.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.128/28.08.2014 cu privire la transformare

post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la aprobare stat de

funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.196/18.12.2014 cu privire la aprobarea

Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt, pentru anul 2015;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.198/18.12.2014 referitoare la încetarea de
drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă
a Persoanelor Olt prin care s-a constatat, începând cu data de 01.01.2015, încetarea
de drept a raportului de serviciu al domnului Catrina Ion, director executiv al Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, prin îndeplinirea condiţiilor de pensionare
pentru limită de vârstă;



Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.345/29.12.2014 cu privire la
delegare atribuţii corespunzătoare funcţiei publice de conducere de Director executiv al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, domnului Cătănoiu Marian, şef serviciu la
Serviciul Stare Civilă din Cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, i-au fost
delegate atribuţiile  corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director executiv al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  Olt, începând cu data de 01.01.2015, pe o
perioadă de maxim 60 de zile.

c) Camera Agricolă Judeţeană Olt

În anul 2014 Camera Agricolă Judeţeană Olt a funcţionat conform organigramei şi
statului de funcţii aprobate  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.108/29.07.2013
cu privire la aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Olt,
la nivelul a  19 posturi, din care 17 posturi aferente funcţiilor publice şi 2 posturi
aferente personalului contractual.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 65/24.04.2014 a încetat detaşarea la
Instituţia  Prefectului – judeţul Olt a domnului Marinescu Emil – Vergilius, începând cu
data de 26.03.2014; cu aceaşi dată domnul Marinescu Emil - Vergilius şi-a reluat
activitatea în cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt,  în funcţia publică de conducere
de Director executiv, grad II, nivel studii S.

d) Muzeul Judeţean Olt

În anul 2014 Muzeul Judeţean Olt a funcţionat conform organigramei şi statului de
funcţii aprobate  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.105/29.07.2013 cu privire la
aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Muzeul Judeţean Olt, la nivelul a 34 posturi.

Statul de funcţii al Muzeului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.105/29.07.2013, a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.90/10.06.2014 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Muzeului Judeţean Olt.

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.277/22.10.2014 au fost
aprobate regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management, de
soluţionare a contestaţiilor şi caietul de obiective,  în vederea organizării concursului
de management pentru ocuparea postului de manager (director) al Muzeului Judeţean
Olt.

Concursul de management s-a desfăşurat în perioada 23.10.2014 -02.12.2014, potrivit
regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, de soluţionare a
contestaţiilor şi a caietului de obiective aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt nr.277/22.10.2014.

În desfăşurarea concursului de management pentru ocuparea postului de manager al
Muzeului Judeţean Olt, au fost emise următoarele dispoziţii:

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.297/04.11.2014 cu privire la
constituire Comisie de concurs, constituire Comisie de soluţionare a contestaţiilor şi
numire Secretariat la concursul de management organizat de Consiliul Judeţean Olt
pentru ocuparea postului de manager (director) al Muzeului Judeţean Olt în perioada
23.10.2014-02.12.2014;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.312/18.11.2014 cu privire la
modificarea art.1 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
nr.297/04.11.2014 cu privire la constituire Comisie de concurs, constituire Comisie de
soluţionare a contestaţiilor şi numire Secretariat la concursul de management
organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al
Muzeului Judeţean Olt în perioada 23.10.2014 - 02.12.2014;



- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.325/02.12.2014 cu privire la
aprobare rezultat final, plan de management câştigător şi durată contract de
management la concursul de management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru
ocuparea postului de manager (director) al Muzeului Judeţean Olt;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.327/03.12.2014 cu privire la
numire în funcţia de manager (director) al Muzeului Judeţean Olt.
În temeiul prevederilor art.91 alin.(2) lit.e) din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Olt a
adoptat Hotărârea nr.189/18.12.2014 cu privire la numire în funcţia de manager (director) al
Muzeului Judeţean Olt a domnului Guţică-Florescu Laurenţiu-Gerard.

e) Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu”

În anul 2014 Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu” a funcţionat conform
organigramei şi statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.100/29.07.2013,    la nivelul a  42 de posturi.

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.135/17.06.2014 cu privire
la încetare contract de management prin decesul managerului, la data de 09.06.2014 s-a
constatat încetarea contractului de management al domnului Matiu Paul – manager al
Bibliotecii Judeţene “Ion Minulescu”, prin decesul  acestuia.

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.141/19.06.2014 cu privire
la desemnare manager (director) interimar al Bibliotecii Judeţene “Ion Minulescu”, domnul
Cârstea Florian – şef serviciu la Serviciul Relaţii cu Utilizatorii, Comunicarea Colecţiilor,
Biblioteca Engleză, Biblioteca Franceză, Biblioteca UE din cadrul Bibliotecii Judeţene “Ion
Minulescu” a fost numit în funcţia de manager (director) interimar al Bibliotecii Judeţene “Ion
Minulescu”, începând cu data de 19.06.2014.

Conform prevederilor legale, s-a încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin
domnul Stănescu Paul şi domnul Cârstea Florian, manager interimar al Bibliotecii Judeţene
“Ion Minulescu” Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului
nr.5976/23.06.2014.

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.231/10.09.2014 au fost
aprobate regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de
soluţionare a contestaţiilor şi caietul de obiective pentru concursul de management organizat
pentru Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu”.

Concursul de management s-a desfăşurat în perioada 01.10.2014-10.10.2014, potrivit
regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, de soluţionare a
contestaţiilor şi a caietului de obiective aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt nr.231/10.09.2014.

În desfăşurarea concursului de management pentru ocuparea postului de manager al
Bibliotecii Judeţene “Ion Minulescu”, au fost emise următoarele dispoziţii:

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.246/29.09.2014 cu privire la
constituire Comisie de concurs, constituire Comisie de soluţionare a contestaţiilor şi
numire Secretariat la concursul de management organizat de Consiliul Judeţean Olt în
perioada 01.10.2014-10.10.2014 pentru ocuparea postului de manager (director) al
Bibliotecii Judeţene “Ion Minulescu”;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.257/07.10.2014 cu privire la
modificarea art.3 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
nr.246/29.09.2014 cu privire la constituire Comisie de concurs, constituire Comisie de
soluţionare a contestaţiilor şi numire Secretariat la concursul de management
organizat de Consiliul Judeţean Olt în perioada 01.10.2014 - 10.10.2014 pentru
ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Judeţene “Ion Minulescu”;



- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.264/13.10.2014 cu privire la
aprobare rezultat final, plan de management câştigător şi durată contract de
management la concursul de management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru
ocuparea postului de manager (director) al Bibliotecii Judeţene “Ion Minulescu”;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.265/13.10.2014 cu privire la
numire în funcţia de manager (director) al Bibliotecii Judeţene “Ion Minulescu”.
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(2) lit.e) din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Olt a
adoptat Hotărârea nr.158/16.10.2014 cu privire la numire în funcţia de manager (director) al
Bibliotecii Judeţene “Ion Minulescu” a domnului Cârstea Florian.

Conform prevederilor legale, s-a încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin
domnul Stănescu Paul şi domnul Cârstea Florian, manager al Bibliotecii Judeţene “Ion
Minulescu”, Contractul de management nr.11114/20.11.2014.

f) Ansamblul Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiţionale ,,DOINA OLTULUI”

În Ianuarie a anului  2014 Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale ,,Doina Oltului” a funcţionat conform organigramei si statului de funcţii
aprobate  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt   nr.106/29.07.2013, la nivelul a  88
posturi.

Începând cu data de 01.02.2014 Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale ,,Doina Oltului a funcţionat conform organigramei si statului de funcţii
aprobate  prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt   nr.19/30.01.2014, cu menţinerea
numărului de 88 posturi.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt  nr.19/30.01.2014 doamna Valeria GĂLAN,
reprezentant al Consiliului Judeţean Olt, a fost desemnată  în calitate de membru în
Consiliul de Administraţie al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale ,,Doina Oltului".

g) Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural  Olt

În anul 2014  această instituţie a  funcţionat conform organigramei si statului de
funcţii aprobate  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 104 din 29.07.2013, la
nivelul a 16  posturi.

Conducerea Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale şi Cultural  Olt este asigurată de un manager, persoană fizică.

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.85/02.04.2014 cu privire
la constatare încetare contract de management şi desemnare manager (director) interimar al
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, s-
a constatat încetarea contractului de management nr.
3512/03.05.2010/nr.331/03.05.2010, al domnului Dumitrescu Florian, începând cu data
de 02.04.2014; prin aceeaşi Dispoziţie domnul Dumitrescu Florian  a fost desemnat
manager interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale şi Cultural Olt domnul Dumitrescu Florian, pentru o perioadă de cel mult
120 de zile calendaristice.

Pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt Consiliul Judeţean Olt



a organizat 2 concursuri de management, primul în perioada 01.07.2014-30.07.2014 şi
cel de al doilea în perioada 17.10.2014-25.11.2014.

Pentru desfăşurarea celor 2 concursuri au fost emise Dispoziţiile Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt nr.147/27.06.2014 şi nr. nr.272/15.10.2014 prin care au fost
aprobate Regulamentele  de organizare şi desfăşurare a celor 2 concursuri  de management,
comisiile  de soluţionare a  a contestaţiilor şi caietul  de obiective pentru  Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt.

Întrucât la cele 2 concursuri de management mai sus menţionate nu   s-a înscris nici-un
candidat, până la finele  anului 2014 conducerea Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, a fost asigurată de către domnul
Dumitrescu Florian, numit ca manager interimar pe perioade care nu au depăşit 120 de
zile, conform legii şi conform Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.
181/29.07.2014 şi nr. 321/27.11.2014.

Pe perioada conducerii interimare a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt domnul Dumitrescu Florian, în calitate
de manager interimar, a încheiat cu domnul Paul Stănescu – reprezentant al Consiliului
Judeţean Olt, contracte  de management pentru perioadele  asigurării interimatului,  de
maximum 120 de zile, după cum urmează:

- contractul  înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr.3372/04.04.2014 şi la Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt sub
nr.80/04.04.2014;

- contractul  înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr.7296/30.07.2014 şi la Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt sub
nr.474/30.07.2014;

- contractul înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr.11457/28.11.2014 şi la Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt sub
nr.779/28.11.2014.

h) Şcoala Populară de Arte şi Meserii

În perioada 01 ianuarie 2014 – 30 septembrie 2014 Şcoala Populară de Arte şi
Meserii a funcţionat conform structurii organizatorice,  statului de funcţii  şi planului
de scolarizare aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.137/19.09.2013,  la
nivelul a 37 posturi.

În anul 2014 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.140/25.09.2014 cu
privire la aprobare organigramă, stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru anul şcolar
2014-2015 şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte
şi Meserii.

Astfel, începând cu data de 01.10.2014,  Şcoala Populară de Arte şi Meserii  a
funcţionat conform  organigramei  şi statului  de funcţii aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr.140/25.09.2014, la nivelul a 39 de posturi.

i) Serviciul Judeţean de Pază Olt

În  perioada 01 ianuarie 2014 – 30 aprilie 2014 Serviciul Judeţean de Pază Olt a
funcţionat conform structurii organizatorice şi statului de funcţii aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.158/22.12.2011 la nivelul a 92 posturi, toate
aferente personalului contractual.



Urmare a adreselor  Instituţiei Prefectului Judeţul Olt nr. 17666 din 07.03.2014 şi nr.
18475 din 25.03.2014, înaintate Consiliului Judeţean Olt şi înregistrate sub nr. 2601 din
13.03.2014, respectiv sub nr. 2.985 din 25.03.2014, a fost adoptată Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.70/24.04.2014 cu privire la aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru
Serviciul Judeţean de Pază Olt şi înlocuire membru în Consiliul de administraţie al Serviciului
Judeţean de Pază Olt.

Prin hotărârea susmenţionată, au fost aprobate, începând cu data de 01.05.2014,
organigrama şi statul de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt la nivelul a 90 de
posturi.

1.3. Unităţile sanitare al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Olt

 Spitalul  Judeţean de Urgenţă Slatina

În anul 2014 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a funcţionat conform organigramei şi
statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 23 din 28.02.2013,
la nivelul a  2815, 5 posturi.

În anul 2014 satul de funcţii al  Spitalului  Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 23  din 28.02.2013, a fost modificat prin
următoarele Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt:
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 18 din 30.01.2014 cu privire la transformare

posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 32 din 27.02.2014 cu privire la transformare

posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 51 din 27.03.2014 cu privire la modificare Stat

de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 66 din 24.04.2014 cu privire la transformare

post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 80 din 29.05.2014 cu privire la modificarea

statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Hotărârea  Consiliului Judeţean  Olt nr. 87 din 10.06.2014 cu privire la transformare

post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 107 din 10.07.2014 cu privire la modificarea

statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 130 din 28.08.2014 cu privire la modificarea

statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 138 din 25.09.2014 cu privire la transformare

posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 159 din 16.10.2014 cu privire la modificarea

statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 166  din 30.10.2014 cu privire la transformare

posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina.
În anul 2014,  pentru Comitetul director al  Spitalului  Judeţean de Urgenţă Slatina,  au

fost emise următoarele  dispoziţii:
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.12/17.01.2014 cu privire la

numire manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, prin care domnul
Andrei Iordache a fost numit în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina, până la revocarea din funcţie, conform legii, sau până la ocuparea



postului prin concurs, pe o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data de
20.01.2014;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.170/18.07.2014 cu privire la
numire manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, prin care domnul
Andrei Iordache a fost numit în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina, până la revocarea din funcţie, conform legii, sau până la ocuparea
postului prin concurs, pe o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data de
21.07.2014;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.66/05.03.2014 cu privire la
numire Director de îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, judeţul
Olt, prin care doamna Necşulescu Aniela-Iuliana a fost numită în funcţia de Director de
îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, până la revocarea din
funcţie, conform legii, sau până la ocuparea postului prin concurs, pe o perioadă de
maximum 6 luni, începând cu data de 06.03.2014;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.224/05.09.2014 cu privire la
numire Director de îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, judeţul
Olt, prin care doamna Necşulescu Aniela-Iuliana a fost numită în funcţia de Director de
îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, până la revocarea din
funcţie, conform legii, sau până la ocuparea postului prin concurs, pe o perioadă de
maximum 6 luni, începând cu data de 08.09.2014;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.31/28.01.2014 cu privire la
numire director medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, prin care
domnul Pătru Iulian-Cătălin a fost numit în funcţia de Director medical interimar al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, până la revocarea din funcţie, conform legii,
sau până la ocuparea postului prin concurs, pe o perioadă de maximum 6 luni,
începând cu data de 28.01.2014;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.173/28.07.2014 cu privire la
numire director medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, prin care
domnul Pătru Iulian-Cătălin a fost numit în funcţia de Director medical interimar al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, până la revocarea din funcţie, conform legii,
sau până la ocuparea postului prin concurs, pe o perioadă de maximum 6 luni,
începând cu data de 30.07.2014;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.292/31.10.2014 cu privire la
numire Director financiar-contabil interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina,
judeţul Olt prin care doamna Vişan Elena a fost numită în funcţia de director financiar-
contabil interimar al Spitalului Judeţean Slatina, până la revocarea din funcţie, conform
legii, sau până la ocuparea postului prin concurs, pe o perioadă de maximum 6 luni,
începând cu data de 31.10.2014;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.311/17.11.2014 cu privire la
stabilire drepturi salariale pentru doamna Vişan Elena, prin care au fost stabilite
drepturile salariale cuvenite doamnei Vişan Elena, director financiar-contabil al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina.
În temeiul prevederilor art.5 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a

concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice al
căror management al asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Judeţean Olt,
aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.657/05.11.2010, modificat
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.8/13.01.2011, Consiliul de
administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina a publicat în “Viaţa Medicală”
nr.24/13.06.2014, precum şi pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina Anunţul
nr.12846/13.06.2014 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager –
persoană fizică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.



Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.165/09.07.2014 s-a
constituit Comisia de soluţionare a contestaţiilor şi a fost numit secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană
fizică, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina.

Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt în Consiliul
etic şi în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, au fost
emise următoarele hotărâri:

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.20/30.01.2014 cu privire la desemnare
reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în Consiliul etic al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina, prin care doamna Bolborea Gabriela a fost desemnată reprezentantul
Consiliului Judeţean Olt în Consiliul etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.69/24.04.2014 cu privire la înlocuire
reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în Consiliul etic al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina, prin care doamna Burtescu Oana-Maria a fost desemnată
reprezentantul Consiliului Judeţean Olt în Consiliul etic al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina, înlocuind-o pe doamna Bolborea Gabriela;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.139/25.09.2014 cu privire la modificarea
punctului I al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.114/2010 cu privire
la numire reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în calitate de membri şi membri
supleanţi în Consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi pentru
care s-a aprobat transferul managementului asistenţei medicale către Consiliul
Judeţean Olt, cu modificările ulterioare.

 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

În  perioada 01.01. – 31.08.2017 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a
funcţionat conform organigramei şi statului de funcţii aprobate  prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt 71/30.05.2013, la nivelul a 171,5 posturi.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.127/28.08.2014 cu privire la aprobare
organigramă, stat de funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Spitalul
de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, au fost aprobate o nouă organigramă şi un nou stat
de funcţii, la nivelul a 178,5 posturi, începând cu data de  01.09.2014.

În anul 2014 a fost efectuată şi evaluarea anuală a activităţii domnului Marius-
Ionel Iancu, manager al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.

În activitatea de evaluare, s-au emis următoarele:
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.134/12.06.2014 referitoare la

modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării
anuale a activităţii managerilor unităţilor sanitare publice al căror management a fost
preluat de către Consiliul Judeţean Olt, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt nr.220/09.05.2012;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.144/23.06.2014 cu privire la
constituire Comisie de evaluare, Comisie de soluţionare a contestaţiilor şi numire
Secretariat al Comisiei de evaluare şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
evaluarea activităţii domnului Marius-Ionel Iancu – managerul Spitalului de Psihiatrie
Cronici Schitu Greci pentru anul 2013;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.155/01.07.2014 referitoare la
menţinerea contractului de management al domnului Marius-Ionel Iancu – manager al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.



2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII  DE  PLANIFICARE  PRIN  ELABORAREA
PLANULUI  DE  OCUPARE  AL  FUNCŢIILOR  PUBLICE

Planul de ocupare a funcţiilor publice este un instrument de planificare a posturilor
rezervate promovării în funcţia publică şi a modului de ocupare a funcţiilor publice vacante,
atât a celor existente, cât şi a celor care se vor înfiinţa.

Potrivit prevederilor art.21 alin.(5) din Legea  nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Planul de
ocupare a funcţiilor publice stabileşte:

a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;
b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
f) numărul maxim al funcţiilor publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade

profesionale;
g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.
Planul de ocupare a funcţiilor publice are rolul de a identifica funcţionarii publici

care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional şi de a planifica posturile
acestora ca posturi rezervate promovării.

Potrivit art.21 alin.(2) – (5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, cu consultarea
sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, de către preşedintele consiliului judeţean,
prin aparatul propriu de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia
publică locală.

Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare
ordonator principal de credite şi pe fiecare instituţie din subordinea acesteia sau
finanţată prin bugetul său.

În temeiul bazei legale mai sus menţionate, în anul 2014, prin Hotărâri ale Consiliului
Judeţean Olt au fost aprobate Planurile de ocupare ale funcţiilor publice, pentru anul 2015,
atât pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, cât şi pentru instituţiile şi
serviciile publice subordonate acestuia, respectiv:
 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.153/16.10.2014 a fost aprobat Planul de

ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, pentru anul 2015;

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.152/16.10.2014 a fost aprobat Planul de
ocupare al funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2015;

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.151/16.10.2014 a fost aprobat Planul
de ocupare al funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru
anul 2015;

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.196/18.12.2014 a fost aprobat Planul
de ocupare al funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt, pentru anul 2015.

În anul 2014 funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate şi din instituţiile
şi serviciile publice subordonate Consiliului Judeţean Olt  au fost ocupate conform
modalităţilor de ocupare prevăzute în Planurile de ocupare a  funcţiilor publice pentru
anul 2014, aprobate prin următoarele Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt:



 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147/23.10.2013 a fost aprobat Planul de
ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt,  pentru anul 2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.84/29.05.2014;

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.149/23.10.2013 a fost aprobat Planul de
ocupare al funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2014;

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.148/23.10.2013 a fost aprobat Planul
de ocupare al funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt, pentru anul 2014.

3. RECRUTAREA  ŞI SELECŢIA PERSONALULUI PE PRINCIPIUL COMPETIŢIEI
DESCHISE ŞI COMPETENŢELOR PROFESIONALE, CU RESPECTAREA

PREVEDERILOR LEGALE ÎN ACEST DOMENIU

Pentru realizarea acestui obiectiv, cu respectarea prevederilor legale, în anul 2014
Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare   a întocmit documentaţia
necesară organizării  concursurilor  pentru ocuparea a 13 posturi vacante din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, respectiv:

- inspector, grad profesional debutant, la Serviciul Resurse Umane şi Managementul
Unităţilor Sanitare;

- consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S,  la Serviciul Juridic –
Contencios;

- inspector, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S,  la Serviciul Achiziţii,
Licitaţii, Contractări;

- şef birou, grad II, nivel studii S, la Biroul Informatică şi Administrativ Contractări;
- şef serviciu, grad II, nivel studii S, la Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări;
- referent, clasa a III-a, grad profesional superior, nivel studii M, la Serviciul Financiar –

Contabilitate din cadrul Direcţiei Econoninice, Buget – Finanţe;
- consilier juridic, grad profesional debutant, din cadrul Aparatului Permanent de Lucru

al Consiliului Judeţean Olt;
- inspector, grad profesional principal, la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi

Disciplina în Construcţii din cadrul Arhitetului Şef al Judeţului;
- consilier, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S, la Serviciul Achiziţii, Licitaţii,

Contractări;
- inspector de specialitate, grad profesional II,  din cadrul Serviciului Relaţii Publice,

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională;
- inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul Unitatea Judeţeană pentru

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice;
- Şef serviciu, la Serviciul Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi

Transparenţă Decizională;09.12.2014
- îngrijitor, din cadrul Personallui de Intreţinere şi de Deservire Generală   al Direcţiei

Economice, Buget – Finanţe.
De asemenea, în anul 2014 Consiliul Judeţean Olt  a  solicitat Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici să organizeze concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere
vacante de  director executiv, grad II, nivel studii S, la Direcţia Economică, Buget – Finanţe şi
de Secretar al Judeţului.

Concursurile au fost organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici în data de
26.06.2014, pentru postul de director executiv, şi în data de 21.10.2014 (proba scrisă) şi
24.11.2014( proba de interviu), pentru postul de Secretar al Judeţului.



4. GESTIONAREA EFICIENTĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI  FUNCŢIONARILOR
PUBLICI ŞI A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE

SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT.

Gestionarea şi dezvoltarea carierei în administraţia publică implică o gamă largă de
activităţi  desfăşurate,  în principal,  de compartimentele de resurse umane din cadrul fiecărei
autorităţi şi instituţii publice. Pentru realizarea acestor activităţi, Serviciul Resurse Umane a
întocmit rapoarte de specialitate, dispoziţii şi proiecte de hotărâri referitoare la numire în
funcţie, încetare raport de serviciu (pentru funcţionarii publici), încetare contract de muncă
(pentru personalul contractual), transfer, delegare, detaşare, promovare şi promovare
temporară, suspendare raport de serviciu sau contract individual de muncă după caz, pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, precum şi pentru
personalul de conducere al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean
Olt.

4.1 Numiri  în funcţii  publice  de conducere

Urmare a concursurilor organizate de Consiliul Judeţean Olt, prin Dispoziţiile
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.151 din 01.07.2014, nr.152 din 01.07.2014 şi
nr.341/18.12.2014 candidaţii declaraţi admişi la aceste concursuri au fost numiţi în
următoarele funcţii publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt:

- şef birou, grad II, nivel studii S, la Biroul Informatică şi Administrativ din cadrul Direcţiei
Economice Buget, începând cu data de 01.07.2014.

- şef serviciu, grad II, nivel studii S, la Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări, începând
cu data de 01.07.2014;

- şef serviciu, grad II, nivel studii S, la Serviciul Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică şi Transparenţă Decizională,  începând cu data de 15.12.2014.

Urmare a concursurilor organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
la solicitarea Consiliului Judeţean Olt, prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt nr. 154 din 01.07.2014 şi nr.310 din 12.11.2014, la propunerea Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici   candidaţii declaraţi admişi la aceste concursuri au
fost numiţi în următoarele funcţii publice de conducere din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt:

- director executiv, grad II, nivel studii S, la Direcţia Economică, Buget - Finanţe
începând cu data de 01.07.2014;

- secretar al Judeţului, grad II, nivel studii S, începând cu data de 12.11.2014.

4.2.  Numiri  în funcţii publice  de execuţie

Urmare a concursurilor organizate de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea
unor posturi aferente funcţiilor publice de execuţie din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt nr. 29 din 27.01.2014,  nr. 110 din 28.04.2014, nr. 111 din 28.04.2014,
nr.150 din 01.07.2014,  nr.208 din 18.08.2014,  nr.233 din 15.09.2014 şi  nr.330 din



03.12.2014 candidaţii declaraţi admişi la aceste concursuri au fost numiţi în
următoarele funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant,  nivel studii S, la Serviciul Resurse
Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare, începând cu data de 27.01.2014;

- consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S,  la Serviciul Juridic –
Contencios,   începând cu data de 28.04.2014;

- inspector, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S, clasa de salarizare 44 la
Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări,  începând cu data de 28.04.2014;

- referent, clasa III, grad profesional superior, nivel studii M,  la Serviciul Financiar –
Contabilitate din cadrul Direcţiei Economică, Buget – Finanţe,  începând cu data de
01.07.2014;

- inspector, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S, la Serviciul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii din cadrul Arhitetului Şef al
Judeţului, începând cu data de 20.08.2014;

- consilier, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S, la Serviciul Achiziţii, Licitaţii,
Contractări, începând cu data de 15.09.2014;

- inspector, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S, la Compartimentul Unitatea
Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de UtilităţiPublice din cadrul
Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru  Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport  al
Direcţiei Tehnice şi Investiţii, începând cu data de 01.12.2014.

4.3. Numiri în funcţii publice de execuţie, prin transfer în interesul serviciului

Prin Dispoziţiile  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 40 din 07.02.2014 şi nr.
93 din 04.04.2014 şi nr. 291 din 31.10.2014 în cadrul aparatului de specilitate al
Consiliului Judeţean Olt au fost numiţi,    prin transfer în interesul serviciului de la
Primăria Municipiului Slatina, de la Primăria Municipiului Caracal şi respectiv de la Direcţia
Generală  Antifraudă Fiscală – Direcţia Regională  Antifraudă Fiscală  4, 3 funcţionari
publici, în următoarele funcţii publice de execuţie:

- consilier, grad profesional superior,  nivel studii S, la Serviciul Financiar – Contabilitate
din cadrul Direcţiei Economică, Buget Finanţe, începând cu data de 10.02.2014;

- consilier juridic, grad profesional principal, nivel studii S, la Serviciul Achiziţii, Licitaţii,
Contractări, începând cu data de 07.04.2014;

- consilier, clasa I,  grad profesional superior, nivel studii S, la Serviciul  Administraţie
Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului,  începând cu data
de 03.11.2014.

4.4 Numire în funcţie de  execuţie  aferentă personalului contractual

În anul 2014 Consiliul Judeţean Olt a organizat concursuri pentru ocuparea a 3
posturi aferente personalului contractual, din care 1 post  din cadru aparatului
permanent de lucrul al Consiliului Judeţean Olt şi 2 posturi din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului Judeţean Olt.

Prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 118 din 08.08.2014 şi respectiv
Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 317 din 21.11.2014 şi  nr. 349 din



30.12.2014 candidaţii declaraţi admişi la aceste concursuri au fost numiţi în următoarele
funcţii  execuţie:

- consilier juridic, grad profesional debutant, nivel studii S,  din cadrul Aparatului
Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 11.08.2014;

- inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din cadrul Serviciului Relaţii
Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională,
începând cu data de 25.11.2014;

- ingrijitor, din cadrul Personalului de Întreţinere şi  Deservire Generală al Direcţiei
Economică, Buget – Finanţe, începând cu data de 05.01.2015;

4.5  Numire   în funcţie  de execuţie  pe perioadă  determinată

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.228/08.09.2014 referitoare
la numire în funcţie  de execuţie  pe perioadă determinată şi stabilire drepturi salariale, s-a
făcut numirea unei persoane
în funcţia de  execuţie,  aferentă personalului contractual,  de consilier,  nivel studii S, la

Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt începând cu data de 09.09.2014.

4.6. Numire temporară în funcţie de execuţie aferentă personalului contractual,  prin
detaşare

Penru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii aparatului de specialitate al
consiliului Judeţean Olt, prin Dispoziţiile  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 14
din 20.01.2014 şi nr. 122 din 23.05.2014 au fost numite temporar, prin detaşare,  pe
următoarele funcţii:

- consilier, grad profesional IA,  nivel studii S – de  la Compartimentul Unitatea de
Implementare a Proiectelor al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor,
începând cu data de 20.01.2014, pe o perioadă de un an.;

- consilier, grad profesional IA,  nivel studii S – de la Compartimentul Monitorizare
Legislaţie din cadrul Serviciului Juridic – Contencios, începând cu data de
26.05.2014, pe o perioadă de un an.

4.7.  Prelungire detaşare

Prin Dispoziţiile  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 87 din 28.03.2014,
nr.101 din 09.04.2014, nr.163 din 08.07.2014, nr.249 din 30.09.2014  şi nr.260  din
08.10.2014 a fost prelungită detaşarea unor salariaţi pe următoarele posturi, aferente
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt:

- inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel studii S, de la Compartimentul
Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul Serviciului Unitatea de
Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu al Arhitectului Şef al
Judeţului, începând cu data de 01.04.2014, pe o perioadă de 6 luni;

- şofer, treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Programe şi Strategii de
Mediu al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de
Mediu, începând cu data de 09.04.2014, pe o perioadă de 6 luni;



- inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din cadrul Serviciului Relaţii
Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională,
începând cu data de 09.07.2014, până la ocuparea postului prin concurs, conform
legii, dar nu mai mult de 2 luni;

- inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel studii S, de la Compartimentul
Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul Serviciului Unitatea de
Implermentare  a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu al Arhitectului Şef al
Judeţului,  pe o perooadă de 3 luni, începând cu data de 01.10.2014;

- Şofer, treapta profesională I, de la Compartimentul Autoritatea Judeţeană de
Transport al  Serviciului Administrarea Patrominiului, Unitatea Judeţeană pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de
Transport din cadrul Direcţiei Terhnică şi  Investiţii   pe o perioadă de 6 luni, începând
cu data de 09.10.2014.

4.8. Promovări funcţionari publici în grad profesional imediat superior

Cu respectarea prevederilor Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2014, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 147/23.10.2013, modificată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr.84/29.05.2014, Serviciul Resurse Umane a organizat
semestrial examene  de promovare în grad profesional superior pentru funcţionarii
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în semestrul II
al anului 2014.

Urmare promovării acestor examene, prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt nr. 43/14.02.2014,  nr. 44/14.02.2014,  nr. 45/14.02.2014,  nr. 46/14.02.2014,
nr. 47/14.02.2014,
nr.48/14.02.2014, nr.285/31.10.2014, nr.286/31.10.2014, nr.287/ 31.10.2014,
nr.288/31.10.2014, nr.289/31.10.2014 şi respectiv, nr.290/31.10.2014, 12  funcţionari
publici au fost promovaţi în gradul profesional imediat superior celui deţinut.

4.9.  Modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului

Prin Dispoziţiile  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 4 din 09.01.2014,  nr. 58
din 04.03.2014 şi  nr. 332 din 08.12.2014 au fost modificate raporturile  de serviciu a 3
funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, prin
transfer în interesul serviciului, după cum urmează:

- titulara postului de consilier, grad profesional superior, nivel studii S, de la Serviciul
Financiar-Contabilitate al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, s-a transferat la Agenţia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt, începând cu data de 10.01.2014;

- titulara   postului  de  consilier, grad profesional superior, nivel studii S, de la Serviciul
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare, s-a transferat la Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Olt, începând cu data de
04.03.2014;

- titulara   postului  de  consilier juridic, grad profesional superior,  nivel studii S, de la
Serviciul  Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare, s-a transferat la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Consiliului Local al
Municipiului Slatina, începând cu data de 08.12.2014.



4.10. Modificare raport de serviciu prin mutare definitivă în cadrul instituţiei
publice

Prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.178 din 28.07.2014 şi nr.
273 din 16.10.2014 au fost modificate raporturile de serviciu a 2 funcţionari publici din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, prin mutare definitivă în
cadrul instituţiei publice, după cum urmează:

- titularei funcţiei  publice de conducere de şef serviciu, grad II, nivel studii S, de  la
Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare  i-a fost  modificat
raportul de serviciu prin trecere în  funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I,
grad profesional superior, nivel studii S din cadrul Serviciului Resurse Umane şi
Managementul Unităţilor Sanitare, la cererea acesteia, începând cu data de
01.08.2014;

- titularei funcţiei publice de execuţie inspector, clasa I, grad profesional principal, nivel
studii S, de la Compartimentul  Programe şi Strategii de Mediu al Serviciului Unitatea
de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu din cadrul  Arhitectului
şef al Judeţului,  i-a fost  modificat raportul de serviciu, prin mutarea definitivă la
Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare, începând cu data de
17.10.2014, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice deţinute;

4.11. Exercitare  cu caracter temporar a unei funcţii  publice  de   conducere

Prin Dispoziţiile  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 5 din 13.01.2014, nr.6
din 13.01.2014,  nr.7 din 13.01.2014,  nr.8 din 13.01.2014 şi nr.146 din 27.06.2014 şi nr.
300 din 05.11.2014 s-a aprobat exercitarea cu caracter temporar a 6 funcţii publice de
conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pe o
perioadă de maximum 6 luni, de către funcţionari publici de execuţie din cadrul
structurilor respective, după cum urmează:

- director executiv, grad II,  nivel studii S, la  Direcţia  Economică, Buget – Finanţe,  pe o
perioadă de 6 luni,   începând cu data de 01.01.2014;

- şef serviciu, grad II, nivel studii S, la Serviciul Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică şi Transparenţă Decizională, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data
de 01.01.2014;

- şef serviciu, grad II, nivel studii S, la Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări, pe o
perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.01.2014;

- şef birou, grad II,  nivel studii S,  la  Biroul Informatică şi Administrativ, pe o perioadă
de 6 luni, începând cu data de 01.01.2014;

- secretar al Judeţului, pe o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data de
07.01.2014, până la ocuparea postului prin concurs.

- şef serviciu, grad II, nivel studii S, la Serviciul Resurse Umane şi Managementul
Unităţilor Sanitare, în perioada 05.11.2014 - 31.12.2014.

4.12. Prelungire exercitare  cu caracter temporar a unei funcţii  publice  de conducere

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 153 din 01.07.2014
referitoare la prelungire exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere,



unui funcţionar public din cadrul Serviciului  Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică şi Transparenţă Decizională, având funcţia de consilier, clasa I, grad professional
superior, nivel studii S,  i-a fost prelungită   exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice
de conducere de Şef serviciu, grad II, nivel studii S, clasa de salarizare 76 la Serviciul Relaţii
Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională, începând cu
data de 01.07.2014, pe o perioadă de maximum 3 luni.

4.13. Încetare  exercitare  cu caracter temporar a unei funcţii publice de
conducere

Prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 151 din 01.07.2014, nr.
152 din 01.07.2014,  nr. 154 din 01.07.2014, nr. 243 din 24.09.2014 şi nr.310 din
12.11.2014 a încetat exercitarea  cu caracter temporar a următoarelor funcţii publice de
conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt:

- şef birou, grad II, nivel studii S, la Biroul Informatică şi Administrativ din cadrul Direcţiei
Economice Buget, începând cu data de 01.07.2014;

- şef serviciu, grad II, nivel studii S, la Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări, începând
cu data de 01.07.2014;

- director executiv, grad II, nivel studii S, la Direcţia Economică, Buget - Finanţe
începând cu data de 01.07.2014;

- şef serviciu, grad II, nivel studii S la Serviciul Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică şi Transparenţă Decizională, începând cu data de 01.10.2014;

- secretar al Judeţului, începând cu data de 12.11.2014, urmare a promovării
concursului organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în data de
21.10.2014 (proba scrisă) şi 24.10.2014 (proba de interviu),  pentru ocuparea acestei
funcţii.

4.14. Încetare  detaşare personal contractual

Prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 107 din 22.04.2014,  nr.
197  din 05.08.2014, nr. 227 din 08.09.2014 nr. 316 din 19.11.2014 şi  nr. 322 din
28.11.2014, a încetat detaşarea la Consiliul Judeţean Olt a persoanelor încadrate temporar
prin detaşare pe următoarele posturi, aferente personalului contractual, din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului judeţean Olt:

- consilier, grad profesional IA, nivel studii S, de la Compartimentul Monitorizare
Legislaţie din cadrul Serviciului Juridic – Contencios,  începând cu data de
28.04.2014.

- consilier, grad profesional IA, nivel studii S, de la Compartimentul Monitorizare
Legislaţie din cadrul Serviciului Juridic – Contencios,  începând cu data de
11.08.2014;

- inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din cadrul   Serviciului
Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  şi Transparenţă Decizională,
începând cu data de 09.09.2014, urmare a expirării termenului de prelungire a
detaşării,  stabilit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 163 din
08.07.2014;

- inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel studii S, de la Compartimentul
Unitatea de Implementare a Proiectelor al Serviciului Unitatea de Implementare a



Proioectelor, Programe şi Strategii de Mediu, din cadrul Arhitectului Şef al Judeţului,
începând cu data de 25.11.2014;

- consilier, grad profesional IA, nivel studii S, de la Compartimentul Unitatea de
Implementare a Proiectelor  din  cadrul Serviciului Unitatea de Implementare a
Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu al Arhitectrului Şef al Judeţului  începând
cu data de 01.12.2014.

4.15. Suspendare  raport de serviciu

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 02.04.2014 unei
salariate de la  Compartimentul Unitatea de Implementare a Proiectelor al Serviciului
Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu din cadrul
Arhitectului Şef al Judeţului, având funcţia de  inspector, grad profesional principal, nivel
studii S, i-a  fost suspendat de drept raportul de serviciu, începând cu data de 16.02.2014,
pentru incapacitate temporară de muncă, conform  legii, iar prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt nr.138 din 19.06.2014 acestei slariate i-a  încetat suspendarea de
drept a raportului de serviciu pentru incapacitate temporară de muncă şi totodată i-a fost
suspendat de drept raportul de serviciu, începând cu data de 09.06.2014, pe durata
concediului de maternitate, conform  legii.

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.278/23.10.2014, unei
salariate din cadrul Serviciului Tehnic – Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice şi Investiţii,
având funcţia publică de consilier, grad profesional superior, nivel studii S, i-a  fost suspendat
de drept raportul de serviciu, începând cu data de 11.09.2014, pentru incapacitate temporară
de muncă.

4.16. Suspendare contracte individuale de muncă

Prin Dispoziţia  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 49 din 14.02.2014 şi
Hotărârea Consiliului  Judeţean Olt nr. 33 din 27.02.2014 au fost suspendate
contractele individuale de muncă, pe perioada concediului pentru creşterea copilului,
pentru titularele următoarelor posturi din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul
aparatului permanent de lucru al Consiliului Judetean Olt:

- consilier, nivel studii S, de la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,
începând cu data de 13.02.2014;

- inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, din cadrul aparatului
permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt,  începând cu data de 26.02.2014.

4.17. Încetare suspendare  raport de serviciu si reluare activitate

Urmare a expirării perioadei  de concediu pentru creşterea copilului, prin Dispoziţiile
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.198 din 05.08.2014,  nr.241 din 19.09.2014 şi
nr.259 din 07.10.2014 şi-au reluat activitatea titularele următoarelor posturi din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt:

- consilier, nivel studii S, de la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,
începând cu data de  22.08.2014;



- consilier, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S, de la Serviciul Dezvoltare
Regională,  începând cu data de 19.09.2014;

- inspector, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S, de la Compartimentul
Programe şi Strategii de Mediu al  Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor,
Programe şi Strategii de Mediu  din cadrul  Arhitectului şef al Judeţului, începând cu
data de 15.10.2014

4.18. Încetare  raport de serviciu

Prin Dispoziţiile  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 2 din 09.01.2014, nr. 56
din 20.02.2014,  nr. 137 din 19.06.2014, nr. 225 din 05.09.2014,  nr. 247 din 29.09.2014 şi
nr. 258 din 07.10.2014 a încetat contractele individuale de muncă  pentru titularii
următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt:

- auditor, grad profesional superior, nivel studii S - s-a încetat de drept raportul de
serviciu, începând cu data de 15.01.2014, prin pensionare pentru limită de vârstă;

- referent, grad profesional superior, nivel studii M - s-a încetat  de drept raportul de
serviciu, începând cu data de 01.03.2014, prin pensionare pentru limită de vârstă;

- secretar al judeţului, grad II, nivel studii S - s-a încetat de drept raportul de serviciu,
începând cu data de 01.07.2014, prin pensionare pentru limită de vârstă;

- inspector, grad profesional superior, nivel studii S, de la  Serviciul  Tehnic – Investiţii al
Direcţiei Tehnice şi Investiţi - s-a încetat de drept raportul de serviciu, începând cu
data de 01.09.2014, prin pensionare anticipată parţială;

- referent de specialitate, grad profesional superior, nivel studii SSD, de la Serviciul
Tehnic – Investiţii al Direcţiei Tehnică şi Investiţii - s-a încetat  de drept raportul de
serviciu, începând cu data de 01.10.2014, prin pensionare pentru limită de vârstă.

- consilier, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S, de la Serviciul Relaţii
Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională s-a
încetat  raportul de serviciu, începând cu data de  08.10.2014, prin pensionare
anticipată parţială.

4.19. Încetare contract individual de muncă

Prin Dispoziţiile  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 203 din 11.08.2014 şi
nr. 276 din 21.10.2014 au  încetat contractele  individuale  de muncă pentru titularii
următorelor posturi, aferente personalului contractual, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt;

- consilier, nivel studii S, de la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt – s -a
încetat  contractul individual de muncă, prin acordul părţilor, începând cu data  data de
20.08.2014;

- îngrijitor din cadrul Personalului de Întreţinere şi de Deservire Generală al Direcţiei
Economice, Buget – Finanţe - s-a încetat  contractul individual de muncă, prin
pensionare anticipată, începând cu data  data de 24.10.2014.

4.20.Avansare în tranşa de vechime şi acordare gradaţie prin încadrarea în clasa de
salarizare corespunzătoare pentru personalul

din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt



În temeiul prevederilor Legii – cadru nr.284/2010  privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, prin Dispoziţiile
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt                           nr. 34 din 30.01.2014, nr. 80 din
24.03.2014, nr. 81 din 24.03.2014,  nr. 142 din 23.06.2014,  nr. 143 din 23.06.2014, nr. 145
din 24.06.2014,  nr. 191 din 31.07.2014, nr. 192 din 31.07.2014, nr. 209 din 18.08.2014,
nr. 281 din 24.10.2014 şi respectiv, nr. 47 din 29.12.2014 au fost acordate gradaţii
pentru 11 salariaţi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, urmare a
trecerii într-o altă tranşă de vechime în muncă.

5. EVIDENŢA FUNCŢIILOR PUBLICE ŞI A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

În temeiul prevederilor art.1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.553/2009 privind
stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici,
autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici şi
informaţii privind funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau
instituţiei publice.

În vederea respectării temeiului legal mai sus menţionat, Serviciul Resurse
Umane  a transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,  în termenul legal,
modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt.

6. ASIGURAREA UNUI SISTEM MOTIVAŢIONAL AL VALORILOR ŞI
COMPETENŢELOR PROFESIONALE

6.1. Salarizare conform prevederilor legale

Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010 – Lege - cadru privind salarizarea unitară
a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, prevederile Legii
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, - prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr.871/2003 privind stabilirea salariului minim
brut pe ţară garantat în plată, prin Dispoziţile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.27
din 23.01.2014 şi  nr. 182 din 29.07.2014 a fost aprobat Statele  de personal pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului Judeţean Olt, cu drepturile salariale, începând cu data de 01 ianuarie 2014 şi
respectiv 01.iulie 2014.

În baza statelor de personal aprobate  prin dispoziţile mai sus menţionate au fost
emise dispoziţii individuale de stabilire a  drepturilor salariale la nivelul salariului



minim garantat în plată, pentru 10 salariaţi din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt,  atât la data de 01 ianuarie 2014 cât şi la data de 01 iulie 2014.

În temeiul prevederilor art.34 din Legea-cadru nr.284/2010, cu modificările ulterioare,
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.50/18.02.2014 au fost
nominalizate persoanele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt care sunt implicate în pregătirea şi implementarea  proiectelor cu finanţare din
fonduri comunitare nerambursabile  postaderare care, în calitate de membre ale unei
,,echipe de proiect”, beneficiază de majorarea salarială prevăzută la art. 34 alin.(1) din
Legea nr.284/2010 – Lege – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice.

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.50/18.02.2014 a fost
modificată prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.67/10.03.2014,
nr.140/19.06.2014, nr.211/20.08.2014, nr.302/06.11.2014 şi respectiv, nr.331/04.12.2014.

Având în vedere temeiul legal mai sus menţionat, prin Dispoziţii ale
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, persoanelor nominalizate în Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.50/18.02.2014, cu modificările ulterioare, prin
Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.51/19.02.2014, nr.70/11.03.2014,
nr.98/07.04.2014, nr.115/07.05.2014, nr.131/05.06.2014, nr.166/09.07.2014, nr.214/
21.08.2014, nr.226/05.09.2014, nr.256/06.10.2014, nr.304/11.11.2014, nr.335/09.12.2014 şi
respectiv, nr.2/08.01.2015 au fost acordate lunar, pe tot parcursul anului 2014, clase de
salarizare suplimentare aplicate la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv
alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, cu stabilirea drepturilor salariale
aferente.

6.2.Evaluare conform prevederilor legale, obiectivă şi imparţială
Evaluarea funcţionarilor publici

În  luna ianuarie a anului 2014 au fost întocmite rapoartele de evaluare a
performanţelor profesionale  ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2013, cu respectarea prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sub
stricta coordonare a Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare.

 Evaluarea personalului contractual

În temeiul prevederilor art.26 alin.(6) din Legea - cadru  nr.284/2010  privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean nr.168/05.04.2012 a fost aprobat  Regulamentul privind evaluarea
performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul
aparatului  de specialitate şi aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt
şi  din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Olt
precum şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale personalului din cadrul unităţilor sanitare al căror management a fost
preluat de către Consiliul Judeţean Olt.

În  luna ianuarie a anului 2014 au fost întocmite rapoartele de evaluare a
performanţelor profesionale  ale personalului contractual din cadrul  aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2013, cu respectarea prevederilor



Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale, aprobat
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.168/05.04.2012.

7. ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A DOSARELOR PROFESIONALE
ŞI A ALTOR DREPTURI DE PERSONAL

 Funcţionarii publici

Cadrul legal privind dosarul profesional al funcţionarilor publici este reglementat prin
Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici,
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.522/2007.

În cursul anului 2014 s-a urmărit şi s-a realizat îmbunătăţirea sistemului de
gestiune a drepturilor de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, respectiv: programarea, evidenţa şi monitorizarea concediilor
de odihnă, concediilor medicale şi a altor concedii legale, eliberarea  la cerere de
adeverinţe cu privire la vechimea în muncă, drepturi salariale, etc.

Lunar au fost întocmite şi avizate foile de prezenţă colectivă pentru personalul
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.

Având în vedere prevederile Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative, în perioada 01.01. – 15.06.2014
funcţionarii publici au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.

În urma înregistrării  în registrele speciale, întocmite în acest sens, copii
certificate ale declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese au fost transmise
Agenţiei Naţionale de Integritate  şi au fost publicate pe pagina de internet a instituţiei.

 Personal contractual

Având în vedere prevederile art.34. alin.(1) - (7) din Legea nr.53/2003 – Codul
muncii, republicată, cu modificările ulterioare, şi prevederile Hotărârii  Guvernului
nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor a fost completat şi
transmis, la termenele prevăzute de lege, registrul general de evidenţă al salariaţilor.

De asemenea, având în vedere prevederile art.17 alin. (4) - (5),  coroborat cu
art.41 alin(1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările ulterioare,
au fost întocmite acte adiţionale la contractele de muncă ale personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului Judeţean Olt.

8. CERERI, PETIŢII, SESIZĂRI, CORESPONDENŢĂ, ALTE ACTIVITĂŢI

În anul 2014, Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare:
- a primit spre rezolvare şi a soluţionat aproximativ 400 adrese, cereri, petiţii sau sesizări;
- a întocmit aproximativ 200 de adrese din oficiu către instituţiile subordonate, unităţile

sanitare al căror management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Olt, primăriile din
judeţ, precum şi către alte instituţii publice;



- a acordat asistenţă de specialitate în domeniul resurselor umane primăriilor din judeţ şi
instituţiilor subordonate;

- la solicitare, membrii serviciului au participat la concursurile/examenele de recrutare
organizate pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi la examenele de promovare
organizate de instituţiile subordonate sau de primăriile din judeţ.

XI. ACTIVITATE CABINET PREŞEDINTE

Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean este un compartiment de specialitate,
creat în baza Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

În perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014, Cabinetul Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt (care a funcţionat  cu patru consilieri, încadraţi conform organigramei) a
asigurat buna desfăşurare a întâlnirilor de lucru cu reprezentanţii Consiliilor Locale din judeţul
Olt, primari, viceprimari şi consilieri locali, precum şi cu conducerea instituţiilor publice, atât în
vederea informării corecte a cetăţenilor, referitor la activitatea administraţiei locale şi
judeţene, cât şi pentru găsirea unor modalităţi concrete de rezolvare a problemelor
semnalate pe parcursul desfăşurării activităţii.

Cunoaşterea preocupărilor Consiliului Judeţean Olt şi a deciziilor luate la acest nivel
sunt asigurate prin note informative transmise periodic spre unităţile administrativ-teritoriale şi
prin comunicate sau conferinţe de presă.

Principalele activităţi, în perioada mai sus menţionată, au fost:
- Menţinerea unei relaţii instituţionale cu unităţile administrativ – teritoriale

locale, instituţiile publice locale, judeţene şi naţionale şi asigurarea fluxului
informaţional.
În decursul anului 2014, angajaţii din cadrul Cabinetului Preşedintelui s-au implicat

pentru a asigura înregistrarea promptă a solicitărilor din partea unităţilor amintite anterior,
transmiterea corectă a soluţionării solicitărilor adresate Preşedintelui Consiliului Judeţean,
precum şi menţinerea unui flux permanent de comunicare cu primăriile şi instituţiile publice
din judeţ atât în mod electronic (e-mail, fax), telefonic sau pe suport de hârtie.

S-a dezvoltat o continuă preocupare pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor şi a
autorităţilor locale pentru găsirea unor soluţii viabile de îmbunătăţire a relaţionării acestora cu
conducerea Consiliului Judeţean Olt, dar şi cu reprezentanţii instituţiilor publice abilitate să
răspundă cererilor  adresate.

Cabinetul Preşedintelui a gestionat agenda proprie de lucru în aşa fel încât să asigure
eficienţă şi o cât mai bună cooperare în vederea dezvoltării unui climat de încredere
reciprocă, atenţie la solicitări şi operativitate rezultate din colaborarea cu toate direcţiile,
serviciile şi compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt. Din această
colaborare au rezultat informări, rapoarte de specialitate, sinteze şi analize necesare
desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţii Preşedintelui Consiliului Judeţean, precum şi
diverse materiale consultative pentru a ghida reprezentanţii primăriilor în situaţiile întâlnite la
nivelul administraţiei locale.

- Activitatea din domeniul secretariat, registratură şi arhivă.
În ceea ce priveşte activitatea de secretariat, a fost primită şi înregistrată

corespondenţa zilnică de la unităţile subordonate, societăţi comerciale, primării, consilii
judeţene, consilii locale, poşta specială, ministere şi alte instituţii naţionale care ulterior a fost
repartizată direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean.



A fost transmisă corespondenţa unităţii care solicita poşta specială,    s-au distribuit
monitoarele oficiale personalului de conducere şi direcţiilor de specialitate şi s-a aplicat, după
caz, sigiliul Consiliului Judeţean Olt sau ştampila dedicată, pe actele administrative, adresele,
documentele direcţiei buget – finanţe, hotărârile şi dispoziţiile emise de instituţie.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, s-au arhivat, legat şi etichetat documentele
care fac parte din fondul arhivistic specific.

De asemenea, a fost asigurată activitatea de protocol la cabinetul preşedintelui.

- Întocmirea de rapoarte, materiale şi informări, la solicitarea Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt.

Având în vedere specificul tehnic al activităţii Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, au
fost întocmite materiale informative necesare prezenţei în conferinţe de presă şi emisiuni
televizate sau radiofonice.

De asemenea, s-au realizat note, statistici, sinteze punctuale, rapoarte detaliate la
solicitarea conducerii instituţiei şi s-au analizat diverse documente, cereri sau solicitări în
colaborare cu direcţiile şi departamentele din cadrul Consiliului Judeţean Olt.

Angajaţii Cabinetului Preşedintelui au răspuns la toate lucrările repartizate de către
conducere cu respectarea normelor şi termenului legal şi s-au implicat în rezolvarea cât mai
rapidă a solicitărilor direcţionate către aceştia.

- Pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor Consiliului Judeţean Olt.
Printre atribuţiile care revin Cabinetului Preşedintelui se numără şi pregătirea şi

desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor de Consiliu Judeţean. Astfel, consilierii din cadrul
Cabinet Preşedinte au participat la douăzeci de şedinţe, din care douăsprezece ordinare şi
opt extraordinare. Toate şedinţele au fost publice şi mediatizate corespunzator, atât în presa
locală, cât şi pe pagina de web proprie.

- Participarea la audienţele Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi urmărirea
rezolvării sesizărilor repartizate.

În permanenţă, s-a urmărit crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între
cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei
publice, pe de altă parte, astfel încât aceştia să simtă în relaţia cu Consiliul Judeţean, cât şi
cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţ, o mai mare implicare şi
apropiere a administraţiei publice faţă de problemele de zi cu zi ale acestora.

În atenţia conducerii Consiliului Judeţean stă permanent activitatea de soluţionare a
problemelor cetăţenilor. Comunicarea directă a cetăţeanului cu conducerea Consiliului
Judeţean se realizează, săptămânal, prin audienţe. Printre activităţile desfăşurate de către
salariaţii din cadrul Cabinetului Preşedintelui, se află şi programarea cetăţenilor în audienţă,
dar şi urmărirea rezolvării sesizărilor acestora.

Pe parcursul anului 2014 au fost prezenţi în audienţă 242 de cetăţeni.
Problemele ridicate de cetăţenii judeţului, la audienţe, vizează, în special: protecţia

socială, probleme privind încadrarea în grad de handicap, protecţia copilului, probleme
sociale diverse, ajutoare financiare, probleme privind fondul funciar, locuri de muncă, etc. În
cadrul audienţelor s-au dat îndrumări şi sfaturi şi s-au stabilit soluţiile de rezolvare.

A intrat în practica obişnuită şi primirea cetăţenilor în audienţă în afara programului
stabilit, pentru a facilita ascultarea şi soluţionarea problemelor celor care vin din localităţile
judeţului şi care depind de transportul în comun.

Consilierii din cadrul acestui compartiment, au acordat şi relaţii prin telefon celor care nu
reuşesc să se prezinte la sediul Consiliului Judeţean, fie din cauza unor probleme de
handicap locomotor, fie din cauza lipsei mijloacelor de transport.



- Reprezentarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt la manifestări, conferinţe,
seminarii din ţară, la acţiuni de cultură, asistenţă socială, educativ – ştiinţifice,
sportive organizate de instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Olt sau alte
instituţii de interes judeţean, la solicitarea acestuia.

Salariaţii din cadrul Cabinetului au participat la activităţile desfăşurate în spaţiul vieţii
culturale, la simpozioane, sesiuni omagiale şi alte evenimente reprezentative.

Au participat la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României, Zilei Unirii , Zilei
Armatei Române, Zilei Eroilor, Zilei Victoriei Revoluţiei Române.

De asemenea s-au implicat în organizarea de acţiuni caritabile în căminele de copii şi
bătrâni, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte, dar şi de Ziua Internaţională a Copiilor
şi Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.

- Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a conferinţelor de presă ale
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.

• Relaţia cu mass-media.
Periodicitatea conferinţelor de presă a fost influenţată de natura evenimentelor

dezbătute pe plan local şi naţional. De asemenea, au fost organizate conferinţe de presă
pentru promovarea activităţii (semnarea contractelor de finanţare, prezentarea stadiilor
diferitelor proiecte, lansarea diferitelor proiecte etc.) altor compartimente din cadrul
Consiliului Judeţean  Olt.

În plus, salariaţii Cabinetului au menţinut permanent contactul cu reprezentanţii
mijloacelor de informare în masă, punând la dispoziţia acestora, informaţii de interes public
pe care le-au solicitat cu diverse ocazii.

Activitatea, consilierilor cabinetului, privind relaţia cu mass-media, s-a concretizat în:
- organizarea şi participarea la conferinţe de presă;
- realizarea şi difuzarea comunicatelor de presă;
- furnizarea de informaţii la solicitările reprezentanţilor mass-media cu privire la

activitatea Consiliului Judeţean, în cazuri punctuale;
- apariţii în presa scrisă şi audio-vizuală, difuzând informaţii referitoare la activitatea

Consiliului Judeţean;
- furnizarea de informaţii către publicaţii de specialitate pentru realizarea de materiale

documentare.
Ziariştii au fost invitaţi la toate activităţile de interes public şi  le-au fost oferite

informaţii ori de câte ori au existat solicitări din partea acestora, în vederea realizării unor
materiale de presă, a unor analize a activităţii din diverse domenii.

În cursul anului 2014, la nivelul Cabinetului Preşedintelui, consilierii au elaborat
comunicate şi informări de presă privind activitatea instituţiei Consiliului Judeţean Olt,
materiale necesare organizării şedintelor de lucru, precum şi sinteze ale materialelor mass-
media, care vizau activitatea instituţiei noastre.

Permanent, personalul Cabinetului Preşedintelui, s-a preocupat ca, prin mijloace
specifice activităţii pe care o desfăşoară, să creeze o imagine reală şi favorabilă
instituţiei în care lucrează, printr-un comportament cât mai aproape de litera şi etica
profesională a unui angajat în administraţia publică locală.

Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni,
stimaţi invitaţi

Doresc să vă mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în îndeplinirea
sarcinilor proprii şi a prevederilor hotărârilor Consiliului Judeţean  Olt, evidenţiind  în
acest context aportul pe care l-aţi adus în plen şi în comisiile de specialitate.



Colaborarea cu dumneavoastră, cu organismele judeţene implicate în realizarea
actului administrativ, cu organismele neguvernamentale, cu sindicatele, precum şi
implicarea cu răspundere a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de specialitate de sub
autoritatea Consiliului Judeţean Olt, au constituit premise pentru obţinerea unor
rezultate bune în toate domeniile de activitate prestate, conform legii.

În conformitate cu legislaţia în vigoare privind derularea fondurilor europene,
informatizarea activităţii în domeniul administraţiei publice locale, managementul
resurselor umane, juridic-contencios, relaţiile cu publicul şi informarea cetăţeanului,
precum şi a legislaţiei în domeniul urbanismului, investiţiilor şi administrării
drumurilor, economico - financiare, auditului public intern, au fost atinse obiectivele
prioritare ale activităţii administraţiei judeţene.

Modernizarea administraţiei publice rămâne un obiectiv prioritar, căruia i se
subsumează o serie de reforme, contextul actual trebuind să fie folosit ca oportunitate
pentru accelerarea modernizării instituţiilor publice, fiind în joc şansele de dezvoltare
pe termen lung a României în cadrul UE şi în cadrul unei economii mondiale tot mai
competitive.

În priorităţile mandatului meu, privind realizarea reformei în administraţia
judeţeană în anul 2015, voi viza dezvoltarea uniformă şi durabilă a judeţului Olt, pe
cele mai importante segmente, care vor fi constituite astfel:
- dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi a reţelei de apă a judeţului;
- modernizarea şi reabilitarea infrastructurii medicale aflată în administrarea

Consiliului Judeţean Olt;
- transparenţa decizională a actului administrativ;
- continuarea acordării de audienţe la sediul Consiliului Judeţean Olt;
- implementarea propunerilor privind administraţia judeţeană şi serviciile din

subordine;
- introducerea unor reforme privind managementul calităţii;
- dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia

publică;
- realizarea unui management performant în administraţia publică judeţeană privind

dezvoltarea capacităţii administrative.

Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public,
desfăşurată de mijloacele de informare în masă şi care  constituie o concretizare a
dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie, mă obligă să mulţumesc
reprezentanţilor presei locale pentru sprijinul acordat prin reflectarea în presă a
activităţilor desfăşurate la nivelul Consiliului Judeţean Olt, precum şi semnalarea unor
lipsuri şi deficienţe în activitatea noastră, dându-ne astfel posibilitatea să acţionăm cu
operativitate pentru îmbunătăţirea managementului activităţii administraţiei judeţene.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU



V.V./
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RAPORT
privind activitatea desfăşurată în perioada 10.07.2014- 31.12.2014,în calitate de

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt.

În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, având în vedere Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr.110/10.07.2014, am coordonat şi organizat activitatea Direcţiei
Economice, Buget-Finanţe prin compartimentele din componenţa acesteia:

- Serviciul Financiar – Contabilitate;
- Serviciul Buget, Impozite şi taxe;
- Biroul Informatică şi Administrativ;

- Personal de întreţinere şi deservire generală.
În baza atribuţiilor conferite de lege am îndeplinit următoarele activităţi:
-am urmărit şi vizat documentele justificative care să confirme angajamentele contractuale

sau convenţii, comenzi, executarea lucrărilor,plata salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata
obligaţiilor la bugetul de stat şi al asigurărilor sociale de stat;
- am participat la fundamentarea repartizării sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu, în funcţie de
criteriile menţionate în Legea bugetului de stat;
- am contribuit la întocmirea raportului explicativ la Darea de seamă a bugetului aparatului
propriu al Consiliului Judeţean Olt;
- am coordonat activitatea de elaborare şi avizare a preţurilor şi tarifelor ce intră în
competenţa Consiliului Judeţean Olt;
- am coordonat activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru stabilirea şi actualizarea
taxelor ce se constituie ca venituri proprii ale Consiliului Judeţean Olt;
- am elaborat propuneri pentru utilizarea corespunzătoare a unor instrumente economice în
vederea economisirii şi eficientizării resurselor financiare;
- am controlat încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate pe trimestre, pe
capitole şi articole, atât pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean, cât şi pentru instituţiile
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt;
- am coordonat activitatea de programare, încasare, urmărire a impozitelor şi taxelor;

- am participat la elaborarea de studii şi strategii de dezvoltare a informatizării la nivelul
Consiliului Judeţean Olt;
- am urmărit şi verificat întocmirea documentaţiei pentru finanţarea investiţiilor, am
supravegheat organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- am coordonat activitatea de evidenţă a patrimoniului public şi privat al judeţului;
- am coordonat activitatea de contabilitate a instituţiei cu privire la execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare,rezultatul patrimonial;
- am controlat decontarea corectă cu încadrarea în prevederile bugetare a contravalorii
produselor lactate şi de panificaţie, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.96/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- am urmărit modul de încasare a veniturilor bugetare şi am dispus măsurile necesare pentru
încasarea acestora la termen;
- am coordonat activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Olt privind întocmirea proiectului bugetului propriu al judeţului, repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a
sumelor alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le-am supus spre aprobare consiliului judeţean, în
condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
- am coordonat activitatea de întocmire a fişelor de post, precum şi de întocmire a fişelor de
evaluare a performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici din subordine şi a
personalului cu contract de muncă;



- am coordonat activitatea de prelucrare a actelor normative subordonaţilor şi am urmărit
punerea acestora în aplicare;
- am urmărit activitatea prin care a fost acordată consultanţă de specialitate instituţiilor

publice din subordinea Consiliului Judeţean şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;
Activitatea desfăşurată în cadrul Direcţiei Economice , Buget - Finanţe s-a materializat prin
iniţierea şi analiza proiectelor de hotărâri care prin reglementările lor au avut implicaţii
economico-financiare şi în administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean am avizat rapoarte de specialitate la

proiectele de hotărâri de interes judeţean, cele mai importante fiind cele prin care au fost
identificate sursele de venituri necesare realizării programelor de dezvoltare:

- bugetul Consiliului Judeţean şi rectificările acestuia;
- repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate  din unele venituri

ale bugetului de stat şi a sumelor alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor
locale.

- virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli şi de la un capitol la altul al
clasificaţiei bugetare;

- stabilirea taxelor şi tarifelor la nivelul judeţului Olt.
S-a urmărit:

- stabilirea taxelor şi tarifelor aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt, prin
majorarea sau indexarea cuantumurilor acestora, conform legislaţiei în vigoare, cu
aplicabilitate în anul 2015.

Pentru anul 2014 proiectul de buget a fost depus la Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Olt în termenul legal. La elaborarea propunerilor pentru proiectul de buget au fost
avute în vedere limitele sumelor prevăzute în legea bugetului de stat.

Având în vedere că, pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliile judeţene pot aproba
rectificarea bugetului propriu în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a rectificării
bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului
principal de credite, am iniţiat, în baza notelor de fundamentare întocmite de
compartimentele de specialitate şi aprobate de Comisia de buget-finanţe şi administrarea
domeniului public şi privat al Judeţului Olt, următoarele proiecte de hotărâri:
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.91 din 10.07.2014 cu privire la rectificarea bugetului

Judetului Olt, pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.92 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea utilizarii in

anul 2014 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea
exercitiului bugetar al anului 2013;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 93 din 10.07.2014 cu privire la stabilirea costului mediu
lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale
publice;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.94 din 10.07.2014 cu privire la modificarea repartizarii

pe unitati administrativ teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95 din 10.07.2014 cu privire la alocarea unei sume din
Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu
al Judetului Olt, pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.111 din 17.07.2014 cu privire la stabilirea costului

mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele
rezidentiale publice;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 112 din 17.07.2014 cu privire la alocarea unei sume

din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul
propriu al Judetului Olt, pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.113 din 17.07.2014 cu privire la aprobarea conturilor de



executie a bugetului Judetului Olt la data de 30.06.2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.114 din 11.08.2014 cu privire la alocarea sumei de 160

mii lei, din fondul de rezervă bugetară înscris în bugetul local al Judeţului Olt în vederea
achiziţionării de bunuri, servicii;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.115 din 11.08.2014 cu privire la acordarea de premii

pentru sportivii din Judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Campionatul Mondial de
Handbal U18 din Macedonia în anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.120 din 28.08.2014 cu privire la rectificare la bugetului

Judeţului Olt pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.121 din 28.08.2014 cu privire la stabilirea costului

mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 131 din 28.08.2014 cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 135 din 25.09.2014 cu privire la rectificarea bugetului
Judeţului Olt pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.136 din 25.09.2014 cu privire la alocarea unei sume din

Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu
al Judeţului Olt, pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.137 din 25.09.2014 cu privire la stabilirea costului

mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele
rezidenţiale publice ;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 147 din 16.10.2014 cu privire la stabilirea costului
mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele
rezidentiale publice ;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.148 din 16.10.2014 cu privire la aprobarea conturilor de
executie a bugetului Judetului Olt la data de 30.09.2014 ;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.149 din 16.10.2014 cu privire la repartizarea pe unitati

administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind
drumurile judetene si comunale pe 2014 ;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 150 din 16.10.2014 cu privire la repartizarea pe unitati

administrativ teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA si la cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrare;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 157 din 16.10.2014 cu privire la modificara Hotararii

Consiliului Judetean Olt nr. 178/20.12.2013 referitoare la aprobarea taxelor scolare pentru
activitatile prestate de Scoala Populara ;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.162 din 16.10.2014 cu privire la alocarea unei sume din

Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu
al Consiliului Judetean Olt, pe 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.163 din 30.10.2014 cu privire la rectificarea bugetului

Judeţului Olt, pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.167 din 06.11.2014 cu privire la rectificarea bugetului

Judeţului Olt, pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.168 din 27.11.2014 cu privire la stabilirea costului

mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele
rezidentiale publice ;
-Hotararea Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea



unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia
sarbatorilor de iarna ;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.175 din 27.11.2014 cu privire la rectificarea bugetului

Judetului Olt, pe anul 2014 ;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.176 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea cofinantarii

din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferente obiectivelor de investitii „lucrari de
modernizare drumuri judetene“;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.177 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea inchirierii
unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret
Olt si Federatia Romana de Handbal.

În anul 2014 am emis următoarele dispoziţii:
-Dispoziţia nr. 176/28.07.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014;
-Dispoziţia nr. 188/31.07.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014;
-Dispoziţia nr. 200/11.08.2014 referitoare la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014;
-Dispoziţia nr. 216/28.08.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014;
-Dispoziţia nr. 229/09.09.2014 referitoare la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014;
-Dispoziţia nr. 232/10.09.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014;
-Dispoziţia nr. 234/16.09.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014;
-Dispoziţia nr. 238/18.09.2014 referitoare la constituirea comisiei pentru scoaterea din
funcţiune a unor mijloace fixe şi casarea unor obiecte de inventar la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt;
-Dispoziţia nr. 254/03.10.2014 referitoare inventarierea anuala a elementelor de activ si de
pasiv la Consiliul Judetean Olt, pe anul 2014;
-Dispoziţia nr. 255/03.10.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
III 2014.
-Dispoziţia nr. 280/24.10.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.
-Dispoziţia nr. 282/24.10.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.
-Dispoziţia nr. 306/11.11.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.
-Dispoziţia nr. 319/04.11.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.
-Dispoziţia nr. 342/18.12.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.
-Dispoziţia nr. 344/19.12.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul
IV 2014.

VICEPREŞEDINTE,
Pavel  BELINSKI



RAPOARTE
Cu privire la activitatea desfasurata de consilierii judeteni pe anul 2014

R O M A N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Consilier judeţean
Badescu Ion

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014-31.01.2014

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 dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 26 şedinţe, personal am participat :
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului
Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- 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;
- aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in
domeniul sport pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul
2014 si aprobarea Comisiei pentru intocmirea Ghidului.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019
- modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD
VEST OLTENIA.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt
şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat
pentru anul 2014.



-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si
combaterea exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt
- inlocuire reprezentant al Consiliului Judetean Olt in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de
Urgenta Slatina
- completarea art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.55/23.04.2009 cu privire la
destinatie imobil.
-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de locuinte pentru sportivi,
dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului si in administrarea Consiliului Judetean Olt
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
- asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii
Societatii ,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L
- actualizarea Monografiei economicomilitara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate in judetul Olt
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului '' Asistenţă tehnică
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Olt în perioada 2014
– 2020,, implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
- aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt.
- modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu
privire la numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii
supleanti in Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a
aprobat transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
- aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul
Judetean Olt.
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru un traseu cuprins în Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 2013-
30.06.2019.
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte
obiectivelor de investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana
pentru Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului
International de Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014 .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in
cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa
prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de
intervenţie 3.1- Promovarea culturii antreprenoriale .



Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării
documentelor care au stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în
vigoare pentru fiecare caz în parte.
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 Legii administraţiei
publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier JUDETEAN
Badescu Ion

R O M A N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT Consilier judeţean

Dorin Postelnicu Teodor

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12.2014

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 dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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,
denumit 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 26 şedinţe, personal am participat la
analiza urmatoarelor proiecte de hotarare :

O parte  din  materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:
- 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;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului
Judeţean Olt pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase din judetul Olt



- aprobare documentatie tehnico-economica  pentru investitia ,,Extindere corp administrativ
la Muzeul Judetean Olt ,,
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea
Culturii Traditionale ,,Doina Oltului’’ si desemnare membru in Consiliul de administratie al
institutiei.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt
şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii
evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul
de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat
pentru anul 2014.
- transformare post in statul de functii al Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016
- modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu
privire la
constituire comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de
recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic,
grad profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru
- modificarea art. 7 alin(3) din Regulamentul privind acordarea Titlului de Cetaten de Onoare

al Judetului Olt aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat
si
completat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 52 din 25.03. 2010.
- conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- modificarea punctului I al articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu
privire la numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii
supleanti in Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a
aprobat transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
- aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare pentru anul
scolar 2014-2015 si Regulament de organizare si functionare pentru Scoala Populara de Arte
si Meserii.
- trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil aflat in
administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina ,in vederea scoaterii din functiune si a
demolarii acestuia.
- numire in functia de manager (director) al Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu ”
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt ca membri in Consiliul de
Administratie al Scolii Profesionale Speciale  Bals.
- aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si

Asistenta Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si
functionare pentru Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ,
Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia



Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.

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 Legii administraţiei
publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier Judetean
Dorin Postelnicu Teodor

R O M A N I A Consilier judeţean
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Dumitrescu  Viorel

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12.2014

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 dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 s-a întrunit într-un număr de 32 de şedinţe , si s-au  analizat documente
referitoare la :
- aprobarea  acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2013, din
excedentul  bugetului local.

- aprobarea utilizarii excedentului  anual al bugetului  local  rezultat  la incheierea exerciţiului
bugetar al anului 2013.
-stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si
protejată în centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru lunile anului  2014.

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în
căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2014



-aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului
Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;

- stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun
de venituri proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea
Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai
legali pentru anul 2014
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in
domeniul sport  pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aprobarea bugetului Judetului Olt  pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015-2017
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in
domeniul sport  pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul
2014;
-repartizarea  pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor  defalcate  din TVA pentru
drumurile  judetene si comunale  pe anul 2014 si estimarile  pe anii 2015-2017.
-stabilirea pretului mediu /tona masa verde  obtinuta  de pe pajistii,pentru anul 2014
-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ
la Muzeul Judetean Olt ,,
- repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru
susţinerea  programelor de dezvoltare locala  si pentru
- susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimările pe anii
2015 - 2017.
solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand
domeniului public al statului  si aflate  in concesiunea  Companiei Nationale
,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA  Giurgiu  din administrarea Ministerului
Transporturilor  in administrarea Consiliului Judetean Olt.
-repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru
susţinerea  programelor de dezvoltare locala  si pentru  susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 – 2017
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina pentru implementarea proiectului ,,
Neutralizarea  deseurilor  medicale   periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest
Oltenia pentru  anul 2014.
aprobarea cotizatiei Judetului  Olt la Asociatia,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe
anul 2014.
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2014.
-aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene
din România (UNCJR) pentru anul 2014.
la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD
VEST OLTENIA.
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea
Consiliului  Local al orasului Corabia  in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea
Consiliului Judetean Olt



- includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea
Consiliului Judetean Olt.
-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea
Consiliului Local al  orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea Consiliului Judetean Olt.

- includerea  unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea
Consiliului Judetean Olt.
- asociere intre Judetul Olt  si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii
evenimentului  ,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul
de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
Oltul pe anul 2014
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor
financiare pentru anul 2013.
-modificarea repartizării pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014.
-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare
Transfrontalieră România –Bulgaria – Călăraşi, pentru anul 2014.
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii sifinantarii
evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul
de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
Oltul pe anul 2014
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţi Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014
-acordarea sprijinului financiar de la bugetulpropriu al Judetului Olt,pe anul 2014,pentru
unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Judetul Olt,recunoscute in Romania.
- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si

combaterea exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt.
-aprobarea ,,Planului de Amenajare a TeritoruluiJudetean Olt
-darea in administrarea Bursei de Cereale  Corabia a unui imobil .
alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt
,prevazut in bugetul propriu al Judetului Olt pe anul 2014.
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din
functiune si demolarii,a unei parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta
vila de protocol (S+P+2 )’’aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt.
-aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei
Agricole Judetene Olt ,cuantumul tarifelor  si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia siBursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii
Societatii ,, Bursa de Cereale ,,Corabia S.R.L
-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei
Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- modificarea  repartizarii  pe unitati administrativ -teritoriale a unor sume  defalcate  din
TVA   pentru  echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea arieratelor,pentru



sustinerea   programelor de dezvoltare locala  si  pentru susţinerea  proiectelor de
infrastructură care necesită  cofinanţare locală.
- actualizarea  Monografiei economico-militara a Judetului Olt
- modificarea repartizării pe unitaţi administrativ - teritoriale a unor sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru
susţinerea   programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală.
-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014
– 2020,, implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-alocarea sumei de 160 mii lei,din fondul de rezerva bugetara  inscris  in bugetul local  al
Judetului Olt la  dispozitia  Consiliul Judeţean Olt pe anul 2014 ,in vederea achizitionarii  de
bunuri ,servicii sau lucrari  pentru ajutorarea sinistratilor  din Judetul Olt;
-aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2014.
- acordare premii  pentru sportivii  din Judetul Olt ,care au obtinut rezultate deosebite la
Campionatul Mondial   la Hanbal  U 18  din  Macedonia in anul 2014 ;
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- repartizarea pe unitaţi administrativ - teritoriale a limitelor pentru sumele  defalcate din TVA
pentru echilibrarea  bugetelor locale si pentru pentru sumele  din cota de 18,5% din  impozitul
pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale   pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală  pe anul 2015  si estimarile pe anii 2016-2018
-aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiective de investitii   din domeniul
drumurilor judetene  (DJ 546 E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B,
703B,703D) cuprinse si finantate  prin Programul National de Dezvoltare  locala aprobat  prin
OUG 20/2013  cu modificarile si completarile ulterioare.
- aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico –economici
pentru obiectivele de investitii,,lucrari de modernizare drumuri judetene.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu
privire la numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii
supleanti in Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a
aprobat transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
-aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii ,,Lucrari de

modernizare, recompartimentare la etajele 3 si 4 apartinand Sectiei de Neonatologie si
etajele 7 si 8 apartinand Sectiei Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina”.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul

Judetean Olt.
- trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din administrarea
Consiliului Local al oraşului DrăgăneştiOlt,în domeniul public al Judeţului Olt şi în
administrarea Consiliului Judeţean Olt
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2014.
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA si
la cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital,in ordinea
cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si
pentru sustiunerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în
judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;



- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019
-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt , pentru acordarea de
daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
- modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana
pentru Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului
International de Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte
obiectivelor de investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea tarifelor pentru eliberarea acorduluiprealabil si eliberarea autorizatiei de
amplasare si / sau de acces la drumurilor judetene , precum si a tarifelor de utilizare a
suprafetelor din zona drumurilor judetene pentru anul 2015.
- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fond locativ cu
alta destinaţie decat cea de locuinţe, aflate in domeniul public sau privat al judeţului , pentru
anul 2015
-stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2015.
- aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii
Slatina in anul scolar 2013-2014
- aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatiile prestate de unele institutii de cultura de
interes judetean,pentru anul 2015.
- aprobare taxe pentru anul 2015.
-aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in
cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa
prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de
intervenţie 3.1- Promovarea culturii antreprenoriale .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.
- aprobare achizitionare de servicii juridice de catre Consiliul judetean Olt.

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 Legii administraţiei
publice localenr. 215/2001, republicata ,cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
Dumitrescu Viorel



R O M A N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Consilier judeţean
GHEORGHE   IONEL CRISTIAN

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.01.2014

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 dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 26 sedinte, personal am participat :
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului
Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- 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;
- aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in
domeniul sport pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul
2014 si aprobarea Comisiei pentru intocmirea Ghidului.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019
- modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD
VEST OLTENIA.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt
şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat
pentru anul 2014.
-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si
combaterea exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt
- inlocuire reprezentant al Consiliului Judetean Olt in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de
Urgenta Slatina
- completarea art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.55/23.04.2009 cu privire la
destinatie imobil.
-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de locuinte pentru sportivi,
dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului si in administrarea Consiliului Judetean Olt



-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
- asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii
Societatii ,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L
- actualizarea Monografiei economicomilitara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate in judetul Olt.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului '' Asistenţă tehnică
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Olt în perioada 2014
– 2020,, implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
- aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt.
- modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu
privire la numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii
supleanti in Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a
aprobat transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
- aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul
Judetean Olt.
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru un traseu cuprins în Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 2013-
30.06.2019.
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte
obiectivelor de investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana
pentru Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului
International de Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014 .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in
cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa
prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de
intervenţie 3.1- Promovarea culturii antreprenoriale .
Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării
documentelor care au stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în
vigoare pentru fiecare caz în parte.

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 Legii administraţiei
publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier JUDETEAN
GHEORGHE IONEL CRISTIAN

R O M A N I A Consilier judeţean
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                   IDORAS PETRE

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12.2014

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 dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 s-a întrunit într-un număr de 32 de şedinţe , si s-au  analizat documente
referitoare la :
- aprobarea  acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2013, din
excedentul  bugetului local.

- aprobarea utilizarii excedentului  anual al bugetului  local rezultat  la incheierea exerciţiului
bugetar al anului 2013.
-stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si
protejată în centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru lunile anului  2014.

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în
căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2014

-aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului
Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;



- stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun
de venituri proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea
Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai
legali pentru anul 2014
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in
domeniul sport  pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aprobarea bugetului Judetului Olt  pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015-2017
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in
domeniul sport  pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul
2014;
-repartizarea  pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor  defalcate  din TVA pentru
drumurile  judetene si comunale  pe anul 2014 si estimarile  pe anii 2015-2017.
-stabilirea pretului mediu /tona masa verde  obtinuta  de pe pajistii,pentru anul 2014
-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ
la Muzeul Judetean Olt ,,
- repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru
susţinerea  programelor de dezvoltare locala  si pentru
- susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimările pe anii
2015 - 2017.
solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand
domeniului public al statului  si aflate  in concesiunea  Companiei Nationale
,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA  Giurgiu  din administrarea Ministerului
Transporturilor  in administrarea Consiliului Judetean  Olt.
-repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru
susţinerea  programelor de dezvoltare locala  si pentru  susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 – 2017
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina  pentru implementarea proiectului ,,
Neutralizarea  deseurilor  medicale   periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest
Oltenia pentru  anul 2014.
aprobarea cotizatiei Judetului  Olt la Asociatia,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe
anul 2014.
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2014.
-aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene
din România (UNCJR) pentru anul 2014.
la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD
VEST OLTENIA.
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea
Consiliului  Local al orasului Corabia  in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea
Consiliului Judetean Olt

- includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea
Consiliului Judetean Olt.



-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea
Consiliului Local al  orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea Consiliului Judetean Olt.

- includerea  unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea
Consiliului Judetean Olt.
- asociere intre Judetul Olt  si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii
evenimentului  ,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul
de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
Oltul pe anul 2014
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului  Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor
financiare pentru anul 2013.
-modificarea repartizării pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014.
-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare
Transfrontalieră România –Bulgaria – Călăraşi, pentru anul 2014.
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii sifinantarii
evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul
de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
Oltul pe anul 2014
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţi Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014
-acordarea sprijinului financiar de la bugetulpropriu al Judetului Olt,pe anul 2014,pentru
unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Judetul Olt,recunoscute in Romania.
- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si

combaterea exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt.
-aprobarea ,,Planului de Amenajare a TeritoruluiJudetean Olt
-darea in administrarea Bursei de Cereale  Corabia a unui imobil .
alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt
,prevazut in bugetul propriu al Judetului Olt pe anul 2014.
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din
functiune si demolarii,a unei parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta
vila de protocol (S+P+2 )’’aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt.
-aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei
Agricole Judetene Olt ,cuantumul tarifelor  si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia siBursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii
Societatii ,, Bursa de Cereale ,,Corabia S.R.L
-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei
Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- modificarea  repartizarii  pe unitati administrativ -teritoriale a unor sume  defalcate  din
TVA   pentru  echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea arieratelor,pentru
sustinerea   programelor de dezvoltare locala  si  pentru susţinerea  proiectelor de
infrastructură care necesită  cofinanţare locală.



- actualizarea  Monografiei economico-militara a Judetului Olt
- modificarea repartizării pe unitaţi administrativ - teritoriale a unor sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru
susţinerea   programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală.
-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014
– 2020,, implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-alocarea sumei de 160 mii lei,din fondul de rezerva bugetara  inscris  in bugetul local  al
Judetului Olt la  dispozitia  Consiliul Judeţean Olt pe anul 2014 ,in vederea achizitionarii  de
bunuri ,servicii sau lucrari  pentru ajutorarea sinistratilor  din Judetul Olt;
aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2014.
- acordare premii  pentru sportivii  din Judetul Olt ,care au obtinut rezultate deosebite la
Campionatul Mondial   la Hanbal  U 18  din  Macedonia in anul 2014 ;
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- repartizarea pe unitaţi administrativ - teritoriale a limitelor pentru sumele  defalcate din TVA
pentru echilibrarea  bugetelor locale si pentru pentru sumele  din cota de 18,5% din  impozitul
pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale   pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală  pe anul 2015  si estimarile pe anii 2016-2018
-aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiective de investitii   din domeniul
drumurilor judetene  (DJ 546 E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B,
703B,703D) cuprinse si finantate  prin Programul National de Dezvoltare  locala aprobat  prin
OUG 20/2013  cu modificarile si completarile ulterioare.
- aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico –economici
pentru obiectivele de investitii,,lucrari de modernizare drumuri judetene.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu
privire la numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii
supleanti in Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a
aprobat transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
-aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii ,,Lucrari de

modernizare, recompartimentare la etajele 3 si 4 apartinand Sectiei de Neonatologie si
etajele 7 si 8 apartinand Sectiei Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina”.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul

Judetean Olt.
- trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din administrarea
Consiliului Local al oraşului DrăgăneştiOlt,în domeniul public al Judeţului Olt şi în
administrarea Consiliului Judeţean Olt
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2014.
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA si
la cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital,in ordinea
cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si
pentru sustiunerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în
judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin

curse regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019



-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt , pentru acordarea de
daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
- modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana
pentru Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului
International de Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte
obiectivelor de investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea tarifelor pentru eliberarea acorduluiprealabil si eliberarea autorizatiei de
amplasare si / sau de acces la drumurilor judetene , precum si a tarifelor de utilizare a
suprafetelor din zona drumurilor judetene pentru anul 2015.
- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fond locativ cu
alta destinaţie decat cea de locuinţe, aflate in domeniul public sau privat al judeţului , pentru
anul 2015
-stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2015.
- aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii
Slatina in anul scolar 2013-2014
- aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatiile prestate de unele institutii de cultura de
interes judetean,pentru anul 2015.
- aprobare taxe pentru anul 2015.
-aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in
cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa
prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de
intervenţie 3.1- Promovarea culturii antreprenoriale .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.
- aprobare achizitionare de servicii juridice de catre Consiliul judetean Olt.

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 Legii administraţiei
publice localenr. 215/2001, republicata ,cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
IDORAS PETRE



R O M A N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Consilier judeţean
Mitroi Florea

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014-31.01.2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 26 şedinţe, personal am participat :
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- 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;
- aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
- aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014 si aprobarea
Comisiei pentru intocmirea Ghidului.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
- modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST
OLTENIA.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în
administrarea Consiliului Judeţean Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt
- inlocuire reprezentant al Consiliului Judetean Olt in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de Urgenta
Slatina
- completarea art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.55/23.04.2009 cu privire la destinatie
imobil.
-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de locuinte pentru sportivi, dintr-un
imobil aflat in domeniul public al judetului si in administrarea Consiliului Judetean Olt
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.



- asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L
- actualizarea Monografiei economicomilitara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean
de persoane prin curse regulate in judetul Olt
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate în trafic judeţean în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului '' Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Olt în perioada 2014 – 2020,,
implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
- aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt.
- modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
- aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru un traseu cuprins în Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 2013-
30.06.2019.
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte obiectivelor de
investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului International de
Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014 .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor
care au stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare
caz în parte.
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 Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier JUDETEAN
Mitroi   Florea



R O M A N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Consilier judeţean
Moisescu Ion

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.01.2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 26 şedinţe, personal am participat :
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- 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;
- aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
- aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014 si aprobarea
Comisiei pentru intocmirea Ghidului.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
- modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST
OLTENIA.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în
administrarea Consiliului Judeţean Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt
- inlocuire reprezentant al Consiliului Judetean Olt in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de Urgenta
Slatina
- completarea art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.55/23.04.2009 cu privire la destinatie
imobil.
-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de locuinte pentru sportivi, dintr-un
imobil aflat in domeniul public al judetului si in administrarea Consiliului Judetean Olt
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.



- asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L
- actualizarea Monografiei economicomilitara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean
de persoane prin curse regulate in judetul Olt
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate în trafic judeţean în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului '' Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Olt în perioada 2014 – 2020,,
implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
- aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt.
- modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
- aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru un traseu cuprins în Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 2013-
30.06.2019.
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte obiectivelor de
investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului International de
Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014 .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor
care au stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare
caz în parte.
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 Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier JUDETEAN
Moisescu Ion



R O M A N I A Consilier judeţean
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT NEDELEA IOAN

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12.2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 :
- aprobarea  acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2013, din excedentul
bugetului local.

- aprobarea utilizarii excedentului  anual al bugetului  local  rezultat  la incheierea exerciţiului bugetar
al anului 2013.
-stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru lunile anului  2014.

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele
pentru persoane vârstnice pentru anul 2014
-aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi

funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;

- stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun  de
venituri proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei
Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru anul
2014
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
-aprobarea bugetului Judetului Olt  pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015-2017
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
-aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
-repartizarea  pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor  defalcate  din TVA pentru drumurile
judetene si comunale  pe anul 2014 si estimarile  pe anii 2015-2017.
-stabilirea pretului mediu /tona masa verde  obtinuta  de pe pajistii,pentru anul 2014
-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ  la Muzeul
Judetean Olt ,,
- repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru  susţinerea
programelor de dezvoltare locala  si pentru



- susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 -
2017.
solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand
domeniului public al statului  si aflate  in concesiunea  Companiei Nationale
,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA  Giurgiu  din administrarea Ministerului
Transporturilor  in administrarea Consiliului Judetean  Olt.
-repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru  susţinerea
programelor de dezvoltare locala  si pentru  susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 – 2017
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina  pentru implementarea proiectului ,,
Neutralizarea  deseurilor  medicale   periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia
pentru  anul 2014.
aprobarea cotizatiei Judetului  Olt la Asociatia,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe anul 2014.
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2014.
-aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din
România (UNCJR) pentru anul 2014.
la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD VEST
OLTENIA.
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea  Consiliului  Local
al orasului Corabia  in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt
- includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al  orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea  unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
- asociere intre Judetul Olt  si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii evenimentului
,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul  de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe
anul 2014
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului  Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pentru
anul 2013.
-modificarea repartizării pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014.
-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România
–Bulgaria – Călăraşi, pentru anul 2014.
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii sifinantarii evenimentului
,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe
anul 2014
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţi Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014
-acordarea sprijinului financiar de la bugetulpropriu al Judetului Olt,pe anul 2014,pentru unitatile de
cult apartinand cultelor religioase din Judetul Olt,recunoscute in Romania.



- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt.
-aprobarea ,,Planului de Amenajare a TeritoruluiJudetean Olt
-darea in administrarea Bursei de Cereale  Corabia a unui imobil .
alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt ,prevazut in
bugetul propriu al Judetului Olt pe anul 2014.
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din functiune si
demolarii,a unei parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta vila de protocol
(S+P+2 )’’aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt.
-aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Judetene Olt ,cuantumul tarifelor  si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia siBursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,,Corabia S.R.L
-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei
Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- modificarea  repartizarii  pe unitati administrativ -teritoriale a unor sume  defalcate  din TVA   pentru
echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea arieratelor,pentru  sustinerea
programelor de dezvoltare locala  si  pentru susţinerea  proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală.
- actualizarea  Monografiei economico-militara a Judetului Olt
- modificarea repartizării pe unitaţi administrativ - teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală.
-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014 – 2020,, implementat
de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-alocarea sumei de 160 mii lei,din fondul de rezerva bugetara  inscris  in bugetul local  al Judetului Olt
la  dispozitia  Consiliul Judeţean Olt pe anul 2014 ,in vederea achizitionarii  de bunuri ,servicii sau
lucrari  pentru ajutorarea sinistratilor  din Judetul Olt;
aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2014.
- acordare premii  pentru sportivii  din Judetul Olt ,care au obtinut rezultate deosebite la Campionatul
Mondial   la Hanbal  U 18  din  Macedonia in anul 2014 ;
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- repartizarea pe unitaţi administrativ - teritoriale a limitelor pentru sumele  defalcate din TVA pentru
echilibrarea  bugetelor locale si pentru pentru sumele  din cota de 18,5% din  impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale   pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea   programelor de
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală  pe
anul 2015  si estimarile pe anii 2016-2018
-aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiective de investitii   din domeniul drumurilor
judetene  (DJ 546 E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B, 703B,703D) cuprinse si
finantate  prin Programul National de Dezvoltare  locala aprobat  prin OUG 20/2013  cu modificarile si
completarile ulterioare.
- aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico –economici pentru
obiectivele de investitii,,lucrari de modernizare drumuri judetene.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
-aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii ,,Lucrari de modernizare,
recompartimentare la etajele 3 si 4 apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8 apartinand
Sectiei Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina”.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.



- trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din administrarea Consiliului
Local al oraşului DrăgăneştiOlt,în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului
Judeţean Olt
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2014.
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA si la cotele
defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital,in ordinea cronologica a vechimii
arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustiunerea proiectelor de
infrastructura care necesita cofinantare locala.
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul
Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019
-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt , pentru acordarea de daruri cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
- modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului International de
Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte obiectivelor de
investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea tarifelor pentru eliberarea acorduluiprealabil si eliberarea autorizatiei de amplasare si /
sau de acces la drumurilor judetene , precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona
drumurilor judetene pentru anul 2015.
- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fond locativ cu alta
destinaţie decat cea de locuinţe, aflate in domeniul public sau privat al judeţului , pentru anul 2015
-stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2015.
- aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii Slatina in
anul scolar 2013-2014
- aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatiile prestate de unele institutii de cultura de interes
judetean,pentru anul 2015.
- aprobare taxe pentru anul 2015.
-aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.
- aprobare achizitionare de servicii juridice de catre Consiliul judetean Olt.

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 Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,
republicata ,cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
NEDELEA  IOAN



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

RAPORT
privind activitatea desfăşurată in cadrul Consiliului Judetean Olt si in particular
in cadrul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice
şi de arhitectură, în perioada  01.01.2014- 31.12.2014 in calitate de consilier
judetean.

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 69
/28.06.2012 şi şi-a desfăşurat activitatea în şedinţe de lucru şi analiză.

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul
de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  după caz: avizare, respingere,
aprobare, amânare.

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să
contribuie  la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt.
În perioada 01.01.2014 -31.12.2014 s-au analizat în 21 întruniri un număr de 291
documentaţii de urbanism din care :
165 documentaţii pentru emiterea certificatelor de urbanism,
87 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de construire,
7 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare,

14 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism,
18 prelungire autorizaţii de construire .

Documentaţiile  analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în Rapoartele
întocmite de comisie, la fiecare şedinţă.
Comisia a mai analizat in alte 14 ședințe, proiecte de hotariri ale Consiliului Judetean
Olt  sau rapoarte ,  hotărând în consecinţă , documentații dintre  care amintim  :
-Punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt
si in administrarea Spitalului Judetean  de Urgenta  Slatina  pentru implementarea
proiectului Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea
spitaliceasca
-Activitatile  in  care va fi implicat judetul Olt  in managementul  si implementarea
proiectului ”Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta in Regiunea
Sud-Vest Oltenia „ ;
-Modificarea Actului  Constitutiv si Statutului Asociatiei  de Dezvoltare
Intercomunitara Sud-Vest Oltenia  ;
-Trecerea  unui teren  din domeniul  public al orasului Corabia  si din  administrarea
consiliului local  al orasului Corabia in in domeniul public al judetului Olt  si
administrarea  Consiliului judetean Olt –includerea unei constructii in  domeniul public
al judetului Olt si in administrarea  Consiliului judetean Olt  ,
- Trecerea  unui teren  din domeniul  public al orasului Draganesti –Olt   si din
administrarea  consiliului local  al orasului Draganesti –Olt  in in domeniul public al



judetului Olt  si administrarea  Consiliului judetean Olt –includerea unei constructii in
domeniul public al judetului Olt si in administrarea  Consiliului judetean Olt  ;
-Trecerea  din domeniul public in domeniul  privat al judetului Olt a unui imobil si
aprobarea  concesionarii acestuia prin licitatie publica ;
-Aprobarea tarifelor pentru eliberarea  acordului prealabil si autorizatiei de amplasare
si/sau de acces la drumurile judetene,precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor  din
zona drumurilor judetene  pentru anul 2014 ;
-Aprobarea  Regulamentului si a caietului de sarcini,pentru efectuarea  transportului
public judetean  de persoane pe curse regulate in judetul Olt;
-Trecerea din domeniul public in domeniul privat  al judetului Olt  in vederea  scoaterii
din functiune  si a demolarii  a unei parti din imprejmuirea  imobilului ”Cladire
apartamente –Fosta vila protocol (S+P+E ) aflata in administrarea Consiliului Judetean
Olt ;
-Trecerea unui imobil  din domeniul privat al judetului  Olt in domeniul public al
comunei Simburesti ( spitalul Simburesti );
-Eliberarea unor licente de traseu pentru  efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate  speciale ;
-Aprobarea Strategiei  Judetene  Antidrog Olt  2014-2020 si a Planului de Actiune
pentru Implementarea Strategiei Judetene  Antidrog Olt  in perioada 2014-2016 ;
-Aprobarea co-finantarii de catre Consiliul Judetean Olt  a proiectului ”Asistenta tehnica
pentru pregatirea  aplicatiei de  finantare si a documentatiilor de atribuire  pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare  a Infrastructurii de Apa  si Apa Uzata  din judetul Olt
in perioada 2014-2020 ” implementat de Compania de Apa Olt SA ;
-Aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre SC  TEHNOTON SA  si
Consiliul Judetean Olt ;
-Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din
domeniul  drumurilor judetene ( DJ 546 E,DJ 642A ,
DJ 643C,DJ 651B,DJ653,DJ 678E,DJ 657B,DJ 703C,DJ 703D ) cuprinse si finantate
prin programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OUG nr.28/2013 ,cu
modificarile si completarile ulterioare ;
-Stabilirea  costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si
protejata in centrele  rezidentiale publice din cadrul Directiei Generale  de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului  Olt  pentru persoane cu handicap  , pentru luna
septembrie 2014 ;
-Aprobarea conturilor de executie   a bugetului  judetului Olt  la data de 30.09.2014;
-Actualizarea programului de transport public judetean de persoane , prin curse regulate
,pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019 si stabilirea  statiilor publice aferente
transportului public pentru persoane , prin curse regulate,in judetul Olt , pentru perioada
01.05.2013 - 30.06.2019 ;
-aprobarea primirii de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de
Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare   Olt ,respectiv
comunele Verguleasa si Rotunda ;
În perioada analizată,Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice ,ecologie si protectia mediului , conservarea monumentelor istorice
si de arhitectură , a desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de



Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Referitor la activitatea din cadrul sedintelor (ordinare sau extraordinare)
Consiliului Judetean Olt aceasta s-a axat asa cum era si normal pe studierea si aprobarea
proiectelor de hotarari supuse analizei. In urma din ce in ce mai numeroaselor sesizari
pe care le-am primit din partea cetatenilor din judet dar cu precadere din municipiul
Slatina, cu care am avut intalniri la sediul partidului sau la birourile parlamentare ale
deputatilor si senatorului din partidul pe care-l reprezint, am supus atentiei plenului CJ
Olt aspectele sesizate si in acelasi timp m-am abtinut sau am votat impotriva unor
hotarari care in analiza mea si prin prisma interesului cetatenilor erau inoportune.
Rezultatul votului in sedintele CJ impreuna cu propunerile , interpelarile si intrebarile
mele se regasesc in procesele verbale ale sedintelor CJ care sunt publice si sunt afisate
pe site-ul CJ Olt. Din pacate in majoritatea covarsitoare a situatiilor cand m-am opus
sau am propus situatii spre discutie in CJ Olt nu am fost sustinut de alti consilieri ,
opozitia in CJ Olt fiind inexistenta atat din punct de vedere politic cat si practic, aceasta
situatie fiind de natura a prejudicia din punctul meu de vedere interesul public al
cetatenilor pe care ii reprezentam in cadrul Consiliului Judetean Olt.

In schimb din punct de vedere organizatoric atat pregatirea cat si desfasurarea
sedintelor CJ Olt s-a desfasurat multumitor personalul CJ Olt facandu-si datoria si
raspunzand cu promptitudine solicitarilor consilierilor.

Consilier Judetean
Catalin – Victor Trifu



R O M A N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT Consilier judeţean

Niculae Florea

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014-31.12.2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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, denumit 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 26 şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor
proiecte de hotarare :

O parte  din  materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:
- 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;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului
Judeţean Olt pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- aprobare documentatie tehnico-economica  pentru investitia ,,Extindere corp administrativ la Muzeul
Judetean Olt ,,
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii
Traditionale ,,Doina Oltului’’ si desemnare membru in Consiliul de administratie al institutiei.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în
administrarea Consiliului Judeţean Olt
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii evenimentului
,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
- transformare post in statul de functii al Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016
- modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu privire la
constituire comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare
organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad profesional
debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru



- modificarea art. 7 alin(3) din Regulamentul privind acordarea Titlului de Cetaten de Onoare al
Judetului Olt aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si
completat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 52 din 25.03. 2010.
- conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- modificarea punctului I al articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
- aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare pentru anul scolar
2014-2015 si Regulament de organizare si functionare pentru Scoala Populara de Arte si Meserii.
- trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil aflat in administrarea
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina ,in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia.
- numire in functia de manager (director) al Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu ”
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt ca membri in Consiliul de Administratie al
Scolii Profesionale Speciale  Bals.
- aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si
functionare pentru Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ,
Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.

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 Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier Judetean
Niculae Florea



R O M A N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Consilier judeţean
POPA IOAN

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.01.2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 26 şedinţe, personal am participat :
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- 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;
- aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
- aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014 si aprobarea
Comisiei pentru intocmirea Ghidului.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
- modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST
OLTENIA.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în
administrarea Consiliului Judeţean Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt
- inlocuire reprezentant al Consiliului Judetean Olt in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de Urgenta
Slatina
- completarea art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.55/23.04.2009 cu privire la destinatie
imobil.
-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de locuinte pentru sportivi, dintr-un
imobil aflat in domeniul public al judetului si in administrarea Consiliului Judetean Olt
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.



- asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L
- actualizarea Monografiei economicomilitara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean
de persoane prin curse regulate in judetul Olt
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate în trafic judeţean în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului '' Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Olt în perioada 2014 – 2020,,
implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
- aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt.
- modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
- aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru un traseu cuprins în Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 2013-
30.06.2019.
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte obiectivelor de
investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului International de
Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014 .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor
care au stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare
caz în parte.
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 SOCIAL

DEMOCRAT  pe a cărui listă am candidat şi am fost ales consilier judeţean  pana la emiterea OUG
55/28.08.2014  cand am optat sa raman in continuare Consilier Judetean Independent.

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr.
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier JUDETEAN
POPA IOAN



R O M A N I A                                                                                                        Consilie r Judetean
CONSILIUL JUDETEAN OLT                                                                                  NITU LUCIAN

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 -31.12.2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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
administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si
relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica.

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia
juridica care s-a întrunit într-un număr de 31 de şedinţe, personal participând la toate.

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care au fost avizate,, după ce au
fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte.

- incetarea mandatului unor consilieri judeteni.
- validare  mandat de consilier judetean.
- Completare componenta  comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt.
- stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru fiecare luna a  anului 2014
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele

pentru persoane vârstnice pentru anul 2014
-stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun  de venituri
proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei Generale  de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru anul 2014
-solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand domeniului public al statului  si aflate  in concesiunea
Companiei Nationale ,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA  Giurgiu  din administrarea
Ministerului Transporturilor  in administrarea Consiliului Judetean  Olt.
- aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
- aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului  financiar din bugetul Consiliului
Judeţean Olt pentru unitatile de cult  apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- la  modificarea anexei nr.2  la Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr.179 /20.12.2013,referitoare la
aprobare  taxe pentru anul 2014.
-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ  la Muzeul
Judetean Olt ,,
- inlocuirea unui  membru al Comisiei  pentru protectia copilului .
- transformare posturi in statul de functii al SPITALULUI  JUDETEAN DE URGENTA SLATINA.
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren  aflata in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina  pentru implementarea proiectului ,,
Neutralizarea  deseurilor  medicale   periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’
- atribuirea  licenţelor  de traseu  pentru   traseele  cuprinse in Programul de transport  rutier  de
persoane  prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt  pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019



- eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale.
- aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Olt in managementul si implementarea proiectului
,,Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta  in Regiunea Sud –Vest Oltenia
- aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta  in
Regiunea Sud –Vest Oltenia,, si a participarii Judetului Olt  cu o cota parte  la constituirea contributiei
proprii a solicitantului  necesara implementarii acestuia
-modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD VEST
OLTENIA
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea  Consiliului  Local
al orasului Corabia  in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt
- includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al  orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea  unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
-modificarea  si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr.132/2010 cu

privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de Organizare si
Functionare si Consiliul de Administratie  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt
-aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil  şi autorizaţiei  de amplasare şi/sau de acces
la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor  de utilizare a suprafeţelor din zona  drumurilor  judeţene
pe anul 2014.
- aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt  la bugetele de venituri  şi cheltuieli ale Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră
România –Bulgaria –Călăraşi, pentru anul 2014.
-asociere intre Judetul Olt  si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii evenimentului
,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul  de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe
anul 2014
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului  la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor  prin munca ,la nivelul judetului Olt.
- aprobarea ,,Planului de Amenajare a Teritorului Judetean Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru
in Consiliul de Administratie  al serviciului respectiv .
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din functiune si
demolarii,a unei parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta vila de protocol
(S+P+2 )’’aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt.
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabiasi Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii S.C. ,,
Bursa de Cereale ,,SRL Corabia.
- actualizarea  Monografiei economico-militara a Judetului Olt
-aprobarea Regulamentului  si a Caietului de sarcini  pentru efectuarea  transportului public  judetean
de persoane  prin curse regulate  in judetul Olt.
-trecerea unor imobile din domeniul privat   al judetului Olt in domeniul public al Comunei Simburesti
(Spitalul Simburesti).
-atribuirea licenţelor de traseu pentru   traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judeţean in judeţul Olt  pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019.



-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014 – 2020,, implementat
de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-modificarea  art. 7 alin(3)  din Regulamentul  privind  acordarea  Titlului  de Cetaten de Onoare   al
Judetului Olt
- aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si completat prin
Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr.  52 din 25.03. 2010.
-conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
-aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiective de investitii   din domeniul drumurilor
judetene  (DJ 546 E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B, 703B,703D) cuprinse si
finantate  prin Programul National de Dezvoltare  locala aprobat  prin OUG 20/2013  cu modificarile si
completarile ulterioare.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti  ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de  administratie  ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat  transferul
managementului  asistentei medicale  catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
-aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare  pentru anul scolar
2014-2015 si Regulament  de organizare si functionare  pentru Scoala Populara de Arte si Meserii.
-aprobarea contractului  de sponsorizare  incheiat intre S.C. Tehnoton S.A.  si Consiliul Judetean Olt.
-aprobarea documentatiei tehnico-economice  la obiectivul de investitii,,Lucrari de modernizare
,recompartimentare  la etajele 3 si 4  apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8  apartinand
Sectiei Pediatrie  din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.
-la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din  administrarea
Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea
Consiliului Judeţean Olt
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 –30.06.2019
-aprobarea Planului de Ocupare aFunctiilor Publice din cadrul Camerei Agricole Judetene Olt, pentru
anul 2015.
-desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
-aprobare transformare Complex  Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare   pentru
Direcţia  Generala  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul  Servicii Persoane
Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt–
aparatul  propriu si ale unitatilor din structura  directiei;
- modificarea  inventarului bunurilor care apartin domeniului  public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unei colaborari  intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea  desfasurarii Turneului International
de Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014  .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii  lucrătorilor  si a întreprinderilor,Domeniul major  de intervenţie  3.1-
Promovarea  culturii  antreprenoriale .
- stabilirea  preturilor medii ale produselor agricole pentru  anul 2015.
- aprobare  achizitionare de servicii juridice  de catre Consiliul judetean Olt



Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor
care au stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare
caz în parte.
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 Legii administraţiei publice localenr.
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
NITU LUCIAN

R O M A N I A Consilier Judetean
CONSILIUL JUDETEAN OLT                                                                                STANCU  NICOLAE

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 -31.12.2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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
administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si
relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica.

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia
juridica care s-a întrunit într-un număr de 31 de şedinţe, personal participând la toate.

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care au fost avizate,, după ce au
fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte.

- incetarea mandatului unor consilieri judeteni.
- validare  mandat de consilier judetean.
- Completare componenta  comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt.
- stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru fiecare luna a  anului 2014



- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele
pentru persoane vârstnice pentru anul 2014
-stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun  de venituri
proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei Generale  de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru anul 2014
-solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand domeniului public al statului  si aflate  in concesiunea
Companiei Nationale ,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA  Giurgiu  din administrarea
Ministerului Transporturilor  in administrarea Consiliului Judetean  Olt.
- aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
- aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului  financiar din bugetul Consiliului
Judeţean Olt pentru unitatile de cult  apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- la  modificarea anexei nr.2  la Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr.179 /20.12.2013,referitoare la
aprobare  taxe pentru anul 2014.
-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ  la Muzeul
Judetean Olt ,,
- inlocuirea unui  membru al Comisiei  pentru protectia copilului .
- transformare posturi in statul de functii al SPITALULUI  JUDETEAN DE URGENTA SLATINA.
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren  aflata in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina  pentru implementarea proiectului ,,
Neutralizarea  deseurilor  medicale   periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’
- atribuirea  licenţelor  de traseu  pentru   traseele  cuprinse in Programul de transport  rutier  de
persoane  prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt  pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019
- eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale.
- aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Olt in managementul si implementarea proiectului
,,Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta  in Regiunea Sud –Vest Oltenia
- aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta  in
Regiunea Sud –Vest Oltenia,, si a participarii Judetului Olt  cu o cota parte  la constituirea contributiei
proprii a solicitantului  necesara implementarii acestuia
-modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD VEST
OLTENIA
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea  Consiliului  Local
al orasului Corabia  in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt
- includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al  orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea  unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
-modificarea  si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr.132/2010 cu

privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de Organizare si
Functionare si Consiliul de Administratie  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt
-aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil  şi autorizaţiei  de amplasare şi/sau de acces
la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor  de utilizare a suprafeţelor din zona  drumurilor  judeţene
pe anul 2014.
- aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt  la bugetele de venituri  şi cheltuieli ale Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră
România –Bulgaria –Călăraşi, pentru anul 2014.
-asociere intre Judetul Olt  si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii evenimentului
,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”



- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul  de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe
anul 2014
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului  la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor  prin munca ,la nivelul judetului Olt.
- aprobarea ,,Planului de Amenajare a Teritorului Judetean Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru
in Consiliul de Administratie  al serviciului respectiv .
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din functiune si
demolarii,a unei parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta vila de protocol
(S+P+2 )’’aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt.
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabiasi Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii S.C. ,,
Bursa de Cereale ,,SRL Corabia.
- actualizarea  Monografiei economico-militara a Judetului Olt
-aprobarea Regulamentului  si a Caietului de sarcini  pentru efectuarea  transportului public  judetean
de persoane  prin curse regulate  in judetul Olt.
-trecerea unor imobile din domeniul privat   al judetului Olt in domeniul public al Comunei Simburesti
(Spitalul Simburesti).
-atribuirea licenţelor de traseu pentru   traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judeţean in judeţul Olt  pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019.
-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014 – 2020,, implementat
de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-modificarea  art. 7 alin(3)  din Regulamentul  privind  acordarea  Titlului  de Cetaten de Onoare   al
Judetului Olt
- aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si completat prin
Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr.  52 din 25.03. 2010.
-conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
-aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiective de investitii   din domeniul drumurilor
judetene  (DJ 546 E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B, 703B,703D) cuprinse si
finantate  prin Programul National de Dezvoltare  locala aprobat  prin OUG 20/2013  cu modificarile si
completarile ulterioare.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti  ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de  administratie  ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat  transferul
managementului  asistentei medicale  catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
-aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare  pentru anul scolar
2014-2015 si Regulament  de organizare si functionare  pentru Scoala Populara de Arte si Meserii.
-aprobarea contractului  de sponsorizare  incheiat intre S.C. Tehnoton S.A.  si Consiliul Judetean Olt.
-aprobarea documentatiei tehnico-economice  la obiectivul de investitii,,Lucrari de modernizare
,recompartimentare  la etajele 3 si 4  apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8  apartinand
Sectiei Pediatrie  din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.
-la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din  administrarea
Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt, în  domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea
Consiliului Judeţean Olt



- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 –30.06.2019
-aprobarea Planului de Ocupare aFunctiilor Publice din cadrul Camerei Agricole Judetene Olt, pentru
anul 2015.
-desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
-aprobare transformare Complex  Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare   pentru
Direcţia  Generala  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul  Servicii Persoane
Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt–
aparatul  propriu si ale unitatilor din structura  directiei;
- modificarea  inventarului bunurilor care apartin domeniului  public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unei colaborari  intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea  desfasurarii Turneului International
de Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014  .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii  lucrătorilor  si a întreprinderilor,Domeniul major  de intervenţie  3.1-
Promovarea  culturii  antreprenoriale .
- stabilirea  preturilor medii ale produselor agricole pentru  anul 2015.
- aprobare  achizitionare de servicii juridice  de catre Consiliul judetean Olt
Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor
care au stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare
caz în parte.
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 Legii administraţiei publice localenr.
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
STANCU  NICOLAE









R O M A N I A Consilier Judetean
CONSILIUL JUDETEAN OLT                                                                        VITAN NICOLAE

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 -31.12.2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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
administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si
relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica.

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia
juridica care s-a întrunit într-un număr de 31 de şedinţe, personal participând la toate.

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care au fost avizate,, după ce au
fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte.

- incetarea mandatului unor consilieri judeteni.
- validare  mandat de consilier judetean.
- Completare componenta  comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt.
- stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru fiecare luna a  anului 2014
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele

pentru persoane vârstnice pentru anul 2014
-stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun  de venituri
proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei Generale  de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru anul 2014
-solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand domeniului public al statului  si aflate  in concesiunea
Companiei Nationale ,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA  Giurgiu  din administrarea
Ministerului Transporturilor  in administrarea Consiliului Judetean  Olt.
- aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
- aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului  financiar din bugetul Consiliului
Judeţean Olt pentru unitatile de cult  apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- la  modificarea anexei nr.2  la Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr.179 /20.12.2013,referitoare la
aprobare  taxe pentru anul 2014.
-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ  la Muzeul
Judetean Olt ,,
- inlocuirea unui  membru al Comisiei  pentru protectia copilului .
- transformare posturi in statul de functii al SPITALULUI  JUDETEAN DE URGENTA SLATINA.
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren  aflata in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina  pentru implementarea proiectului ,,
Neutralizarea  deseurilor  medicale   periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’



- atribuirea  licenţelor  de traseu  pentru   traseele  cuprinse in Programul de transport  rutier  de
persoane  prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt  pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019
- eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale.
- aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Olt in managementul si implementarea proiectului
,,Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta  in Regiunea Sud –Vest Oltenia
- aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta  in
Regiunea Sud –Vest Oltenia,, si a participarii Judetului Olt  cu o cota parte  la constituirea contributiei
proprii a solicitantului  necesara implementarii acestuia
-modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD VEST
OLTENIA
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea  Consiliului  Local
al orasului Corabia  in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt
- includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al  orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea  unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
-modificarea  si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr.132/2010 cu

privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de Organizare si
Functionare si Consiliul de Administratie  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt
-aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil  şi autorizaţiei  de amplasare şi/sau de acces
la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor  de utilizare a suprafeţelor din zona  drumurilor  judeţene
pe anul 2014.
- aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt  la bugetele de venituri  şi cheltuieli ale Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră
România –Bulgaria –Călăraşi, pentru anul 2014.
-asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii evenimentului
,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul  de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe
anul 2014
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului  la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor  prin munca ,la nivelul judetului Olt.
- aprobarea ,,Planului de Amenajare a Teritorului Judetean Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru
in Consiliul de Administratie  al serviciului respectiv .
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din functiune si
demolarii,a unei parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta vila de protocol
(S+P+2 )’’aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt.
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabiasi Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii S.C. ,,
Bursa de Cereale ,,SRL Corabia.
- actualizarea  Monografiei economico-militara a Judetului Olt
-aprobarea Regulamentului  si a Caietului de sarcini  pentru efectuarea  transportului public  judetean
de persoane  prin curse regulate  in judetul Olt.
-trecerea unor imobile din domeniul privat   al judetului Olt in domeniul public al Comunei Simburesti
(Spitalul Simburesti).



-atribuirea licenţelor de traseu pentru   traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judeţean in judeţul Olt  pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019.
-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014 – 2020,, implementat
de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-modificarea  art. 7 alin(3)  din Regulamentul  privind  acordarea  Titlului  de Cetaten de Onoare   al
Judetului Olt
- aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si completat prin
Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr.  52 din 25.03. 2010.
-conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
-aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiective de investitii   din domeniul drumurilor
judetene  (DJ 546 E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B, 703B,703D) cuprinse si
finantate  prin Programul National de Dezvoltare  locala aprobat  prin OUG 20/2013  cu modificarile si
completarile ulterioare.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti  ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de  administratie  ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat  transferul
managementului  asistentei medicale  catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
-aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare  pentru anul scolar
2014-2015 si Regulament  de organizare si functionare  pentru Scoala Populara de Arte si Meserii.
-aprobarea contractului  de sponsorizare  incheiat intre S.C. Tehnoton S.A.  si Consiliul Judetean Olt.
-aprobarea documentatiei tehnico-economice  la obiectivul de investitii,,Lucrari de modernizare
,recompartimentare  la etajele 3 si 4  apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8  apartinand
Sectiei Pediatrie  din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.
-la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din  administrarea
Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt, în  domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea
Consiliului Judeţean Olt
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 –30.06.2019
-aprobarea Planului de Ocupare aFunctiilor Publice din cadrul Camerei Agricole Judetene Olt, pentru
anul 2015.
-desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
-aprobare transformare Complex  Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare   pentru
Direcţia  Generala  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul  Servicii Persoane
Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt–
aparatul  propriu si ale unitatilor din structura  directiei;
- modificarea  inventarului bunurilor care apartin domeniului  public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unei colaborari  intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea  desfasurarii Turneului International
de Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014  .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii  lucrătorilor  si a întreprinderilor,Domeniul major  de intervenţie  3.1-
Promovarea  culturii  antreprenoriale .
- stabilirea  preturilor medii ale produselor agricole pentru  anul 2015.
- aprobare  achizitionare de servicii juridice  de catre Consiliul judetean Olt



Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor
care au stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare
caz în parte.
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 Legii administraţiei publice localenr.
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
VITAN  NICOLAE

R O M A N I A Consilier judeţean
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT DUMITRASCU DUMITRU

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12. 2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 AGRICULTURA, SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui
membra sunt.
În perioada mai sus mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la :
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Olt;
-atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale. -aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in
domeniul sport pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
- stabilirea pretului mediu /tona masa verde obtinuta de pe pajistii,pentru anul 2014
-desemnare reprezentat al Consiliului Judeţean Olt in Consiliul Etic al SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA SLATINA.



- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
trecerea unor imobile din domeniul public al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean
Olt.
- modificarea si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.132/2010 cu
privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de Organizare si
Functionare si Consiliul de Administratie pentru Serviciul Judetean de Paza Olt.
- state de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Olt şi unităţile din
structura acesteia. darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al
judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Falcoiu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv
- .aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru carese solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationalede camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Babiciu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale
siechipamente pentru Caminul respectiv.
- aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Spineni si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
- aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Slatina si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
-incetarea detasarii la Institutia Prefectului judetul Olt a domnului Marinescu Emil-Vergilius.
-aprobare organigrama si stat de functii pentruServiciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru in
Consiliul de Administratie al serviciului respectiv .
-aprobare organigrama si stat de functii pentru ’’DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A
PERSOANELOR OLT ‘’
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L
- aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Judetene Olt ,cuantumul tarifelor si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean
de persoane prin curse regulate in judetul Olt.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
-alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut
în bugetul propriu al Judeţului Olt pe anul 2014.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul
Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse

regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019
-aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;



- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare pentru
Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul Servicii Persoane Adulte
Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Olt–

aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
-darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G -Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
Proiectele de hotărâri s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării
acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte.
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 Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
DUMITRASCU DUMITRU

R O M A N I A Consilier judeţean
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Mirea Siminica

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12. 2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 AGRICULTURA, SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui
membra sunt.
În perioada mai sus mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la :



- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Olt;
-atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale. -aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in
domeniul sport pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
- stabilirea pretului mediu /tona masa verde obtinuta de pe pajistii,pentru anul 2014
-desemnare reprezentat al Consiliului Judeţean Olt in Consiliul Etic al SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA SLATINA.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
trecerea unor imobile din domeniul public al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean
Olt.
- modificarea si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.132/2010 cu
privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de Organizare si
Functionare si Consiliul de Administratie pentru Serviciul Judetean de Paza Olt.
- state de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Olt şi unităţile din
structura acesteia. darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al
judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Falcoiu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv
- .aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru carese solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationalede camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Babiciu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale
siechipamente pentru Caminul respectiv.
- aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Spineni si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
- aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Slatina si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
-incetarea detasarii la Institutia Prefectului judetul Olt a domnului Marinescu Emil-Vergilius.
-aprobare organigrama si stat de functii pentruServiciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru in
Consiliul de Administratie al serviciului respectiv .
-aprobare organigrama si stat de functii pentru ’’DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A
PERSOANELOR OLT ‘’
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L



- aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Judetene Olt ,cuantumul tarifelor si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean
de persoane prin curse regulate in judetul Olt.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
-alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut
în bugetul propriu al Judeţului Olt pe anul 2014.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul
Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse

regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019
-aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare pentru
Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul Servicii Persoane Adulte
Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
-darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G -Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
Proiectele de hotărâri s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării
acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte.
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 Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
Mirea SIMINICA



R O M A N I A Consilier judeţean
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT GALAN VALERIA

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12. 2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 AGRICULTURA, SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui
membra sunt.
În perioada mai sus mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la :
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Olt;
-atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale. -aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in
domeniul sport pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
- stabilirea pretului mediu /tona masa verde obtinuta de pe pajistii,pentru anul 2014
-desemnare reprezentat al Consiliului Judeţean Olt in Consiliul Etic al SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA SLATINA.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
trecerea unor imobile din domeniul public al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean
Olt.
- modificarea si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.132/2010 cu
privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de Organizare si
Functionare si Consiliul de Administratie pentru Serviciul Judetean de Paza Olt.
- state de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Olt şi unităţile din
structura acesteia. darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al
judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru



persoane varstnice Falcoiu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv
- .aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru carese solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationalede camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Babiciu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale
siechipamente pentru Caminul respectiv.
- aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Spineni si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
- aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de interes
national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru
persoane varstnice Slatina si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
-incetarea detasarii la Institutia Prefectului judetul Olt a domnului Marinescu Emil-Vergilius.
-aprobare organigrama si stat de functii pentruServiciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru in
Consiliul de Administratie al serviciului respectiv .
-aprobare organigrama si stat de functii pentru ’’DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A
PERSOANELOR OLT ‘’
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L
- aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Judetene Olt ,cuantumul tarifelor si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean
de persoane prin curse regulate in judetul Olt.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
-alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut
în bugetul propriu al Judeţului Olt pe anul 2014.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul
Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse

regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019
-aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare pentru
Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul Servicii Persoane Adulte
Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Olt–

aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
-darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G -Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
Proiectele de hotărâri s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării
acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte.
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 Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
GALAN VALERIA

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

RAPORT
privind activitatea desfăşurată de domnul consilier Brinaru GHEORGHITA in „ Comisia pentru

organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură”, în perioada  01.01.2014-

31.12.2014

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza
Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 69 /28.06.2012 şi şi-a desfăşurat activitatea în şedinţe de lucru şi
analiză.

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese
– verbale, luându-se hotărârile stabilite  după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare.

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la
îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt.
În perioada 01.01.2014 -31.12.2014 s-au analizat în 21 întruniri un număr de 291 documentaţii de
urbanism din care :
165 documentaţii pentru emiterea certificatelor de urbanism,

87 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de construire,
7 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare,

14 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism,
18 prelungire autorizaţii de construire .

Documentaţiile  analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în Rapoartele întocmite de
comisie, la fiecare şedinţă.
Comisia a mai analizat in alte 14 ședințe, proiecte de hotariri ale Consiliului Judetean Olt  sau
rapoarte ,  hotărând în consecinţă , documentații dintre  care amintim  :
-Punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea Spitalului Judetean  de Urgenta  Slatina  pentru implementarea  proiectului
Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca
-Activitatile  in  care va fi implicat judetul Olt  in managementul  si implementarea  proiectului
”Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia „ ;
-Modificarea Actului  Constitutiv si Statutului Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest
Oltenia  ;
-Trecerea  unui teren  din domeniul  public al orasului Corabia  si din  administrarea  consiliului local
al orasului Corabia in in domeniul public al judetului Olt  si administrarea  Consiliului judetean Olt –
includerea unei constructii in  domeniul public al judetului Olt si in administrarea  Consiliului judetean
Olt  ,
- Trecerea  unui teren  din domeniul  public al orasului Draganesti –Olt   si din  administrarea
consiliului local  al orasului Draganesti –Olt  in in domeniul public al judetului Olt  si administrarea



Consiliului judetean Olt –includerea unei constructii in  domeniul public al judetului Olt si in
administrarea  Consiliului judetean Olt  ;
-Trecerea  din domeniul public in domeniul  privat al judetului Olt a unui imobil si aprobarea
concesionarii acestuia prin licitatie publica ;
-Aprobarea tarifelor pentru eliberarea  acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces
la drumurile judetene,precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor  din zona drumurilor judetene
pentru anul 2014 ;
-Aprobarea  Regulamentului si a caietului de sarcini,pentru efectuarea  transportului  public judetean
de persoane pe curse regulate in judetul Olt;
-Trecerea din domeniul public in domeniul privat  al judetului Olt  in vederea  scoaterii din functiune  si
a demolarii  a unei parti din imprejmuirea  imobilului ”Cladire  apartamente –Fosta vila protocol
(S+P+E ) aflata in administrarea Consiliului Judetean Olt ;
-Trecerea unui imobil  din domeniul privat al judetului  Olt in domeniul public al comunei Simburesti (
spitalul Simburesti );
-Eliberarea unor licente de traseu pentru  efectuarea transportului de persoane prin curse  regulate
speciale ;
-Aprobarea Strategiei  Judetene  Antidrog Olt  2014-2020 si a Planului de Actiune  pentru
Implementarea Strategiei Judetene  Antidrog Olt  in perioada 2014-2016 ;
-Aprobarea co-finantarii de catre Consiliul Judetean Olt  a proiectului ”Asistenta tehnica pentru
pregatirea  aplicatiei de  finantare si a documentatiilor de atribuire  pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare  a Infrastructurii de Apa  si Apa Uzata  din judetul Olt in perioada 2014-2020 ” implementat
de Compania de Apa Olt SA ;
-Aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre SC  TEHNOTON SA  si Consiliul Judetean Olt ;
-Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din domeniul  drumurilor
judetene ( DJ 546 E,DJ 642A ,
DJ 643C,DJ 651B,DJ653,DJ 678E,DJ 657B,DJ 703C,DJ 703D ) cuprinse si finantate prin programul
National de Dezvoltare Locala aprobat prin OUG nr.28/2013 ,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Stabilirea  costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in
centrele  rezidentiale publice din cadrul Directiei Generale  de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap  , pentru luna septembrie 2014 ;
-Aprobarea conturilor de executie   a bugetului  judetului Olt  la data de 30.09.2014;
-Actualizarea programului de transport public judetean de persoane , prin curse regulate ,pentru
perioada 01.05.2013-30.06.2019 si stabilirea  statiilor publice aferente transportului public pentru
persoane , prin curse regulate,in judetul Olt , pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019 ;
-aprobarea primirii de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati
Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare   Olt ,respectiv  comunele Verguleasa si
Rotunda ;
În perioada analizată,Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice ,ecologie si protectia mediului , conservarea monumentelor istorice  si de arhitectură , a
desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.

Consilier
BRÎNARU  GHEORGHIȚĂ



R O M A N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT Consilier judeţean

Catana Marian

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12.2014

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 dispoziţiile Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, 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, denumit 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 26 şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare :

O parte  din  materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:
- 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;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru
unitatile de cult apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- aprobare documentatie tehnico-economica  pentru investitia ,,Extindere corp administrativ la Muzeul Judetean
Olt ,,
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale
,,Doina Oltului’’ si desemnare membru in Consiliul de administratie al institutiei.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în administrarea
Consiliului Judeţean Olt
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii evenimentului ,,Festivalul de
Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul de Teatru Caracal
2014,Editia a IV-A”
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul 2014.
- transformare post in statul de functii al Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea
Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016
- modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu privire la
constituire comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare organizat de
Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad profesional debutant din cadrul
Aparatului Permanent de Lucru
- modificarea art. 7 alin(3) din Regulamentul privind acordarea Titlului de Cetaten de Onoare al Judetului Olt

aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si
completat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 52 din 25.03. 2010.



- conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- modificarea punctului I al articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la numire
reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in Consiliile de administratie
ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul managementului asistentei medicale
catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
- aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare pentru anul scolar 2014-2015 si
Regulament de organizare si functionare pentru Scoala Populara de Arte si Meserii.
- trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil aflat in administrarea Spitalului
Judetean de Urgenta Slatina ,in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia.
- numire in functia de manager (director) al Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu ”
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt ca membri in Consiliul de Administratie al Scolii
Profesionale Speciale  Bals.
- aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;

- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si
functionare pentru Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ,
Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.

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 Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.

Consilier Judetean
Catana Marian



R O M A N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Consilier judeţean
CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

25.09.2014 - 31.12.2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 s-a
întrunit într-un număr de 11 şedinţe  de la data de la care am fost validat, si s-au  analizat
documente referitoare la :

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru lunile anului  2014.
- aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico –economici pentru
obiectivele de investitii,,lucrari de modernizare drumuri judetene.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
-aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii ,,Lucrari de modernizare,
recompartimentare la etajele 3 si 4 apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8 apartinand
Sectiei Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina”.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.

- trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din administrarea Consiliului
Local al oraşului DrăgăneştiOlt,în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului
Judeţean Olt
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2014.
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA si la cotele
defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital,in ordinea cronologica a vechimii
arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustiunerea proiectelor de
infrastructura care necesita cofinantare locala.
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul
Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019



-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt , pentru acordarea de daruri cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
- modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului International de
Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte obiectivelor de
investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea tarifelor pentru eliberarea acorduluiprealabil si eliberarea autorizatiei de amplasare si /
sau de acces la drumurilor judetene , precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona
drumurilor judetene pentru anul 2015.
- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fond locativ cu alta
destinaţie decat cea de locuinţe, aflate in domeniul public sau privat al judeţului , pentru anul 2015
-stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2015.
- aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii Slatina in
anul scolar 2013-2014
- aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatiile prestate de unele institutii de cultura de interes
judetean,pentru anul 2015.
- aprobare taxe pentru anul 2015.
-aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.
- aprobare achizitionare de servicii juridice de catre Consiliul judetean Olt.
.  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 Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,
republicata ,cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN



R O M A N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT Consilier judeţean

Constantin Popescu

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

24.04.2014 - 31.12.2014

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 dispoziţiile Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, 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,
denumit 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 20 şedinţe, personal am participat la
analiza urmatoarelor proiecte de hotarare :

O parte din  materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:
- 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;
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt
şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii
evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul
de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat
pentru anul 2014.
- transformare post in statul de functii al Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016
- modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu
privire la
constituire comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de
recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic,
grad profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru



- modificarea art. 7 alin(3) din Regulamentul privind acordarea Titlului de Cetaten de Onoare
al Judetului Olt aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat
si
completat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 52 din 25.03. 2010.
- conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- modificarea punctului I al articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu
privire la numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii
supleanti in Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a
aprobat
transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile
ulterioare .
- aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare pentru anul
scolar 2014-2015 si Regulament de organizare si functionare pentru Scoala Populara de Arte
si Meserii.
- trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil aflat in
administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina ,in vederea scoaterii din functiune si a
demolarii acestuia.
- numire in functia de manager (director) al Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu ”
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt ca membri in Consiliul de
Administratie al Scolii Profesionale Speciale  Bals.
- aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si

Asistenta Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si
functionare pentru Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ,
Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.

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 Legii administraţiei
publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier Judetean
CONSTANTIN POPESCU



GUINEA VALERIU
R O M A N I A                                                                                 Consilier Judetean
CONSILIUL JUDETEAN OLT

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 -31.12.2014

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 dispoziţiile Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, 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 administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica.

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia
juridica care s-a întrunit într-un număr de 31 de şedinţe, personal participând la toate.

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care au fost avizate,, după
ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte.
- incetarea mandatului unor consilieri judeteni.

- validare  mandat de consilier judetean.
- Completare componenta  comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt.
- stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.
-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si
protejată în centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru fiecare luna a  anului 2014
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în

căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2014
-stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun  de
venituri proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea
Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai
legali pentru anul 2014
-solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand domeniului public al statului si aflate  in
concesiunea  Companiei Nationale ,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA
Giurgiu  din administrarea Ministerului Transporturilor  in administrarea Consiliului
Judetean  Olt.
- aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in
domeniul sport  pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
cu modificarile si completarile ulterioare.



- aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul
sport pe anul 2014;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului  financiar din bugetul
Consiliului Judeţean Olt pentru unitatile de cult  apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- la  modificarea anexei nr.2  la Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr.179
/20.12.2013,referitoare la  aprobare  taxe pentru anul 2014.
-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ
la Muzeul Judetean Olt ,,
- inlocuirea unui  membru al Comisiei  pentru protectia copilului .
- transformare posturi in statul de functii al SPITALULUI  JUDETEAN DE URGENTA
SLATINA.
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren  aflata in domeniul public al judetului Olt  si
in administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina  pentru implementarea proiectului ,,
Neutralizarea  deseurilor medicale   periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’
- atribuirea  licenţelor  de traseu  pentru   traseele  cuprinse in Programul de transport  rutier
de persoane  prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt  pentru perioada
01.05.2013- 30.06.2019
- eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale.
- aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Olt in managementul si implementarea
proiectului ,,Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta  in Regiunea Sud –
Vest Oltenia
- aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta
in Regiunea Sud –Vest Oltenia,, si a participarii Judetului Olt  cu o cota parte  la constituirea
contributiei proprii a solicitantului  necesara implementarii acestuia
-modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD
VEST OLTENIA
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea
Consiliului  Local al orasului Corabia  in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea
Consiliului Judetean Olt
- includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea

Consiliului Judetean Olt.
-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea
Consiliului Local al  orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea Consiliului Judetean Olt.
- includerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea

Consiliului Judetean Olt.
-modificarea  si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt

nr.132/2010 cu privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii,
Regulament de Organizare si Functionare si Consiliul de Administratie  pentru Serviciul
Judetean de Paza Olt
-aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil  şi autorizaţiei  de amplasare şi/sau
de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor  de utilizare a suprafeţelor din zona
drumurilor  judeţene pe anul 2014.
- aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt  la bugetele de venituri  şi cheltuieli ale
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare
Transfrontalieră  România –Bulgaria –Călăraşi, pentru anul 2014.



-asociere intre Judetul Olt  si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii
evenimentului  ,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul
de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare Oltul pe anul 2014
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului  la nivelul judeţului Olt reactualizat
pentru anul 2014.
- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si
combaterea  exploatarii copiilor  prin munca ,la nivelul judetului Olt.
- aprobarea ,,Planului de Amenajare a Teritorului Judetean Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt si inlocuire
membru  in Consiliul de Administratie  al serviciului respectiv .
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din
functiune si demolarii,a unei parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta
vila de protocol (S+P+2 )’’aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt.
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabiasi Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii
S.C. ,, Bursa de Cereale ,,SRL Corabia.
- actualizarea  Monografiei economico-militara a Judetului Olt
-aprobarea Regulamentului  si a Caietului de sarcini  pentru efectuarea  transportului public
judetean de persoane  prin curse regulate  in judetul Olt.
-trecerea unor imobile din domeniul privat   al judetului Olt in domeniul public al Comunei
Simburesti  (Spitalul Simburesti).
-atribuirea licenţelor de traseu pentru   traseele cuprinse in Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate in trafic judeţean in judeţul Olt  pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019.
-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada
2014 – 2020,, implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-modificarea  art. 7 alin(3)  din Regulamentul  privind  acordarea  Titlului  de Cetaten de
Onoare   al  Judetului Olt
- aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si completat
prin   Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr.  52 din 25.03. 2010.
-conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
-aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiective de investitii   din domeniul
drumurilor judetene  (DJ 546 E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B,
703B,703D) cuprinse si finantate  prin Programul National de Dezvoltare  locala aprobat  prin
OUG 20/2013  cu modificarile si completarile ulterioare.



-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu
privire la numire reprezentanti  ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii
supleanti in Consiliile de  administratie  ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care
s-a aprobat  transferul  managementului  asistentei medicale  catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
-aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare  pentru anul
scolar  2014-2015 si Regulament  de organizare si functionare  pentru Scoala Populara de Arte
si Meserii.
-aprobarea contractului  de sponsorizare  incheiat intre S.C. Tehnoton S.A.  si Consiliul
Judetean Olt.
-aprobarea documentatiei tehnico-economice  la obiectivul de investitii,,Lucrari de
modernizare ,recompartimentare  la etajele 3 si 4  apartinand Sectiei de Neonatologie si
etajele 7 si 8  apartinand Sectiei Pediatrie  din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.
-la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din  administrarea
Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt, în  domeniul public al Judeţului Olt şi în
administrarea Consiliului Judeţean Olt
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 –30.06.2019
-aprobarea Planului de Ocupare aFunctiilor Publice din cadrul Camerei Agricole Judetene
Olt, pentru anul 2015.
-desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
-aprobare transformare Complex  Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si
Asistenta Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare
pentru Direcţia  Generala  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul  Servicii
Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt– aparatul  propriu si ale unitatilor din structura  directiei;
- modificarea  inventarului bunurilor care apartin domeniului  public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unei colaborari  intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia
Judeteana pentru Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea
desfasurarii Turneului International de Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014  .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in
cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa
prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii  lucrătorilor  si a întreprinderilor,Domeniul major  de
intervenţie  3.1- Promovarea  culturii  antreprenoriale .
- stabilirea  preturilor medii ale produselor agricole pentru  anul 2015.
- aprobare  achizitionare de servicii juridice  de catre Consiliul judetean Olt
Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării
documentelor care au stat la baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în
vigoare pentru fiecare caz în parte.
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 Legii administraţiei
publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
GUINEA VALERIU

R O M A N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT Consilier judeţean

Irimia Ilie

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12.2014

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 dispoziţiile Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, 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,
denumit 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 26 şedinţe, personal am participat la
analiza urmatoarelor proiecte de hotarare :

O parte  din  materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:
- 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;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului
Judeţean Olt pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- aprobare documentatie tehnico-economica  pentru investitia ,,Extindere corp administrativ
la Muzeul Judetean Olt ,,



- aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea
Culturii Traditionale ,,Doina Oltului’’ si desemnare membru in Consiliul de administratie al
institutiei.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt
şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii
evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul
de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat
pentru anul 2014.
- transformare post in statul de functii al Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016
- modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu
privire la constituire comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul
de recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic,
grad profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru
- modificarea art. 7 alin(3) din Regulamentul privind acordarea Titlului de Cetaten de Onoare

al Judetului Olt aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat
si completat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 52 din 25.03. 2010.
- conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- modificarea punctului I al articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu
privire la numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii
supleanti in Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a
aprobat transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
- aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare pentru anul
scolar 2014-2015 si Regulament de organizare si functionare pentru Scoala Populara de Arte
si Meserii.
- trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil aflat in
administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina ,in vederea scoaterii din functiune si a
demolarii acestuia.
- numire in functia de manager (director) al Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu ”
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt ca membri in Consiliul de
Administratie al Scolii Profesionale Speciale  Bals.
- aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si

Asistenta Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si
functionare pentru Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ,
Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.



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 Legii administraţiei
publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier Judetean
IRIMIA ILIE

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

RAPORT
privind activitatea desfăşurată de domnul consilier   PRUNA TOMA  in „ Comisia

pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură”, în perioada

01.01.2014- 31.12.2014

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a fost
constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 69 /28.06.2012 şi şi-a desfăşurat
activitatea în şedinţe de lucru şi analiză.

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de
procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  după caz: avizare, respingere, aprobare,
amânare.

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la
îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt.
În perioada 01.01.2014 -31.12.2014 s-au analizat în 21 întruniri un număr de 291
documentaţii de urbanism din care :
165 documentaţii pentru emiterea certificatelor de urbanism,

87 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de construire,
7 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare,

14 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism,
18 prelungire autorizaţii de construire .

Documentaţiile  analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în Rapoartele
întocmite de comisie, la fiecare şedinţă.
Comisia a mai analizat in alte 14 ședințe, proiecte de hotariri ale Consiliului Judetean Olt  sau
rapoarte ,  hotărând în consecinţă , documentații dintre  care amintim  :
-Punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea Spitalului Judetean  de Urgenta  Slatina  pentru implementarea  proiectului
Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca



-Activitatile  in  care va fi implicat judetul Olt  in managementul  si implementarea  proiectului
”Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia „ ;
-Modificarea Actului  Constitutiv si Statutului Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara Sud-
Vest Oltenia  ;
-Trecerea  unui teren  din domeniul  public al orasului Corabia  si din  administrarea
consiliului local  al orasului Corabia in in domeniul public al judetului Olt  si administrarea
Consiliului judetean Olt –includerea unei constructii in  domeniul public al judetului Olt si in
administrarea  Consiliului judetean Olt  ,
- Trecerea  unui teren  din domeniul  public al orasului Draganesti –Olt   si din  administrarea
consiliului local  al orasului Draganesti –Olt  in in domeniul public al judetului Olt  si
administrarea  Consiliului judetean Olt –includerea unei constructii in  domeniul public al
judetului Olt si in administrarea  Consiliului judetean Olt  ;
-Trecerea  din domeniul public in domeniul  privat al judetului Olt a unui imobil si aprobarea
concesionarii acestuia prin licitatie publica ;
-Aprobarea tarifelor pentru eliberarea  acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau
de acces la drumurile judetene,precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor  din zona
drumurilor judetene  pentru anul 2014 ;
-Aprobarea  Regulamentului si a caietului de sarcini,pentru efectuarea  transportului  public
judetean  de persoane pe curse regulate in judetul Olt;
-Trecerea din domeniul public in domeniul privat  al judetului Olt  in vederea  scoaterii din
functiune  si a demolarii  a unei parti din imprejmuirea  imobilului ”Cladire  apartamente –
Fosta vila protocol (S+P+E ) aflata in administrarea Consiliului Judetean Olt ;
-Trecerea unui imobil  din domeniul privat al judetului  Olt in domeniul public al comunei
Simburesti ( spitalul Simburesti );
-Eliberarea unor licente de traseu pentru  efectuarea transportului de persoane prin curse
regulate  speciale ;
-Aprobarea Strategiei  Judetene  Antidrog Olt  2014-2020 si a Planului de Actiune  pentru
Implementarea Strategiei Judetene  Antidrog Olt  in perioada 2014-2016 ;
-Aprobarea co-finantarii de catre Consiliul Judetean Olt  a proiectului ”Asistenta tehnica
pentru pregatirea  aplicatiei de  finantare si a documentatiilor de atribuire  pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare  a Infrastructurii de Apa  si Apa Uzata  din judetul Olt in perioada
2014-2020 ” implementat de Compania de Apa Olt SA ;
-Aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre SC  TEHNOTON SA  si Consiliul
Judetean Olt ;
-Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din domeniul
drumurilor judetene ( DJ 546 E,DJ 642A ,
DJ 643C,DJ 651B,DJ653,DJ 678E,DJ 657B,DJ 703C,DJ 703D ) cuprinse si finantate prin
programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OUG nr.28/2013 ,cu modificarile si
completarile ulterioare ;
-Stabilirea  costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si
protejata in centrele  rezidentiale publice din cadrul Directiei Generale  de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului  Olt  pentru persoane cu handicap  , pentru luna septembrie 2014 ;
-Aprobarea conturilor de executie   a bugetului  judetului Olt  la data de 30.09.2014;
-Actualizarea programului de transport public judetean de persoane , prin curse regulate
,pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019 si stabilirea  statiilor publice aferente transportului
public pentru persoane , prin curse regulate,in judetul Olt , pentru perioada 01.05.2013 -
30.06.2019 ;
-aprobarea primirii de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de
Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare   Olt ,respectiv
comunele Verguleasa si Rotunda ;
În perioada analizată,Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice ,ecologie si protectia mediului , conservarea monumentelor istorice  si de



arhitectură , a desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier
PRUNA TOMA

Consiliul Judeţean Olt

RAPORT

privind activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014,

în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt

În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, în baza organigramei aparatului
propriu al Consiliului Judeţean Olt, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.107/29.07.2013, am coordonat activitatea Direcţiei Economice , Buget-Finanţe din cadrul
Consiliului Judeţean Olt, astfel:

am coordonat şi organizat activitatea Direcţiei Economice, Buget-Finanţe prin
compartimentele din componenţa acesteia:

- Serviciul Financiar – Contabilitate;

- Serviciul Buget, Impozite şi taxe;

- Biroul Informatică şi Administrativ;

- Personal de întreţinere şi deservire generală.

În baza atribuţiilor conferite de lege am îndeplinit următoarele activităţi:

- am urmărit şi vizat documentele justificative care să confirme angajamentele contractuale
sau convenţii, comenzi, executarea lucrărilor,plata salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata
obligaţiilor la bugetul de stat şi al asigurărilor sociale de stat;

- am participat la fundamentarea repartizării sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu, în funcţie de
criteriile menţionate în Legea bugetului de stat;

- am contribuit la întocmirea raportului explicativ la Darea de seamă a bugetului aparatului
propriu al Consiliului Judeţean Olt;

- am coordonat activitatea de elaborare şi avizare a preţurilor şi tarifelor ce

intră în competenţa Consiliului Judeţean Olt;



- am coordonat activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru stabilirea

şi actualizarea taxelor ce se constituie ca venituri proprii ale Consiliului Judeţean Olt;

- am elaborat propuneri pentru utilizarea corespunzătoare a unor instrumente economice în
vederea economisirii şi eficientizării resurselor financiare;

- am controlat încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare

aprobate pe trimestre, pe capitole şi articole, atât pentru aparatul propriu al

Consiliului Judeţean, cât şi pentru instituţiile publice de sub autoritatea

Consiliului Judeţean Olt;

- am coordonat activitatea de programare, încasare, urmărire a impozitelor şi taxelor;

- am participat la elaborarea de studii şi strategii de dezvoltare a informatizării la nivelul
Consiliului Judeţean Olt;

- am urmărit şi verificat întocmirea documentaţiei pentru finanţarea investiţiilor, am
supravegheat organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- am coordonat activitatea de evidenţă a patrimoniului public şi privat al judeţului;

- am coordonat activitatea de contabilitate a instituţiei cu privire la execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare,rezultatul patrimonial;

- am urmărit modul de încasare a veniturilor bugetare şi am dispus măsurile necesare pentru
încasarea acestora la termen;

- am avizat programul anual de achiziţii bunuri si servicii pe anul 2014 care cuprinde
totalitatea bunurilor şi serviciilor pe care autoritatea contractantă le-a aplicat anul trecut;

- am coordonat activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Olt privind întocmirea proiectului bugetului propriu al judeţului, repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a
sumelor alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le-am supus spre aprobare consiliului judeţean, în
condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;

- am coordonat activitatea de întocmire a fişelor de post, precum şi de întocmire a fişelor de
evaluare a performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici din subordine şi a
personalului cu contract de muncă;

- am coordonat activitatea de prelucrare a actelor normative subordonaţilor şi am urmărit
punerea acestora în aplicare;

- am urmărit activitatea prin care a fost acordată consultanţă de specialitate instituţiilor
publice din subordinea Consiliului Judeţean şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;

Activitatea desfăşurată în cadrul Direcţiei Economice , Buget - Finanţe s-a materializat prin
iniţierea şi analiza proiectelor de hotărâri care prin reglementările lor au avut implicaţii
economico-financiare şi în administrarea domeniului public şi privat al judeţului.

În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean am avizat rapoarte de specialitate la
proiectele de hotărâri de interes judeţean, cele mai importante fiind cele prin care au fost
identificate sursele de venituri necesare realizării programelor de dezvoltare:



- bugetul Consiliului Judeţean şi rectificările acestuia;

- repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate

din unele venituri ale bugetului de stat şi a sumelor alocate de

Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale.

- virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli şi de la un

capitol la altul al clasificaţiei bugetare;

- stabilirea taxelor şi tarifelor la nivelul judeţului Olt.

Având în vedere că, pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliile judeţene pot aproba
rectificarea bugetului propriu în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a rectificării
bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului
principal de credite, am avizat, în baza notelor de fundamentare întocmite de
compartimentele de specialitate şi aprobate de Comisia de buget-finanţe şi administrarea
domeniului public şi privat al Judeţului Olt, următoarele proiecte de hotărâri:

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 1 din 10.01.2014 cu privire la repartizarea pe unitati
administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 2 din 10.01.2014 cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si
pentru susținerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locală si estimari pe
anii 2015-2017;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 4 din 10.01.2014 cu privire la aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 5 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea bugetului
Judetului Olt, pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015-2017;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 6 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea utilizarii in
anul 2014 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea
exercitiului bugetar al anului 2013;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 7 din 30.01.2014 cu privire la aprobare Program anul
al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport, pe anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 8 din 30.01.2014 cu privire la Ghidul solicitantului
privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes general;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 9 din 30.01.2014 cu privire la aprobarea ghidului
solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru
unitatile de cult;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 10 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea costului mediu
lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale
publice ;



Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 11 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea contributiei
lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice care dispun de venituri proprii si sunt
ingrijite in Caminele pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Olt si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 12 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea costului mediu
lunar de intretinere pentru o persoana varstnica, ingrijita in caminele pentru persoane
varstnice, pentru anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 13 din 30.01.2014 cu privire la repartizarea pe unitati
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind
drumurile judetene si comunale pe 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 14 din 30.01.2014 cu privire la modificarea anexei nr. 2
la Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 179/20.12.2013, referitoare la aprobare taxe pentru
anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 15 din 30.01.2014 cu privire la stabilirea pretului
mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajisti, pentru anul 2014 ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 28 din 27.02.2014 cu privire la stabilirea costului mediu
lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale
publice ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 32 din 27.02.2014 cu privire la transformare posturi în
statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 38 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea rectificarii
bugetului Judetului Olt pe anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 39 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea conturilor de
executie a bugetului Consiliului Judetean Olt si a situatiilor financiare pe anul 2013;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 40 din 27.03.2014 cu privire la stabilirea costului mediu
lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale
publice ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 27.03.2014 cu privire la tarifelor pentru
eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces la drumurile
judetene precum si a tarifelor de utilizare ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42 din 27.03.2014 cu privire la modificarea repartizarii
pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
privind drumurile judetene ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 48 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea asocierii intre
Judetul Olt si Municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii evenimentului Festivalul de
Teatru Caracal 2014, Editia a IV ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 54 din 24.04.2014 cu privire la rectificarea bugetului
Conisliului Judetean Olt pe anul 2014 ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 55 din 24.04.2014 cu privire la stabilirea costului mediu



lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale
publice ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 56 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea conturilor de
executie a bugetului Consiliului Judetean Olt la data de 31.03.2014 ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 57 din 24.04.2014 cu privire la acordarea sprijinului
financiar de la bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2014 pentru unitatile de cult
apartinand cultelor religioase ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 73 din 29.05.2014 cu privire la rectificarea bugetului
Judetului Olt, pe anul 2014 ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.74 din 29.05.2014 cu privire la stabilirea costului mediu
lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale
publice ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75 din 29.05.2014 cu privire la alocarea unei sume din
Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu
al Judetului Olt, pe anul 2014 ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 82 din 29.05.2014 cu privire la aprobarea structurii
serviciilor specifice prin care se constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judetene Olt,
cuantumul tarifelor;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.85 din 10.06.2014 cu privire la modificarea repartizarii pe
unitati administrativ teroritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014 ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.91 din 10.07.2014 cu privire la rectificarea bugetului
Judetului Olt, pe anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.92 din 10.07.2014 cu privire la aprobarea utilizarii in
anul 2014 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea
exercitiului bugetar al anului 2013;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 93 din 10.07.2014 cu privire la stabilirea costului mediu
lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale
publice;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.94 din 10.07.2014 cu privire la modificarea repartizarii
pe unitati administrativ teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95 din 10.07.2014 cu privire la alocarea unei sume din
Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu
al Judetului Olt, pe anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.111 din 17.07.2014 cu privire la stabilirea costului mediu
lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale
publice;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 112 din 17.07.2014 cu privire la alocarea unei sume din



Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu
al Judetului Olt, pe anul 2014;

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.113 din 17.07.2014 cu privire la aprobarea conturilor de
executie a bugetului Judetului Olt la data de 30.06.2014;

În anul 2014 am avizat  următoarele dispoziţii:

Dispoziţia nr. 54/19.02.2014 referitoare la constituirea comisiei de evaluare a documentatiei
in vederea acordarii   unui sprijin financiar de la bugetul Consiliului  Judetean Olt,  pentru
unitatile de cult apartinand   cultelor religioase  din Judetul Olt, recunoscute in Romania;

Dispoziţia nr. 59/05.03.2014 referitoare la constituirea comisiei de evaluare si selectare a
proiectelor privind regimul finanțărilor rambursabile din fondurile publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general, pentru domeniul sport, pe anul 2014;

Dispoziţia nr. 66/10.03.2014 referitoare la constituirea comisiei pentru scoaterea din
funcțiune a unor mijloace fixe și casarea unor obiecte de inventar la Consiliul  Judetean Olt,
Centrul Militar Judetean Olt, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Matei Basarab”;

Dispoziţia nr. 68/11.03.2014 referitoare la modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului
Judetean Olt nr.305/04.09.2013 privind angajarea, lichidarea si ordonantarea angajamentelor
bugetare;

Dispoziţia nr. 69/11.03.2014 referitoare la masuri  pentru casarea si scoaterea din funcțiune a
unor mijloace fixe și casarea unor obiecte de inventar – indicatoare rutiere si parapeti, la
Consiliul  Judetean Olt;

Dispoziţia nr. 74/14.03.2014 referitoare la masuri  pentru scoaterea din funcțiune a unor
mijloace fixe și a unor obiecte de inventar propuse pentru casare, pentru anul 2013 la Spitalul
de Psihiatrie Cronici Schitu Greci  ;

Dispoziţia nr. 91/02.04.2014 referitoare la modificarea Dispozitiei   Presedintelui Consiliului
Judetean Olt nr. 59/05.03.2014 cu privire la constituirea comisiei de evaluare si selectare a
proiectelor privind regimul finanțărilor rambursabile din fondurile publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general, pentru domeniul sport, pe anul 2014;

Dispoziţia nr. 97/07.04.2014 referitoare la masuri  pentru scoaterea din funcțiune a unor
mijloace fixe și a unor obiecte de inventar propuse pentru casare, pentru anul 2013 la Spitalul
Judetean de Urgenta Slatina;

Dispoziţia nr. 108/25.04.2014 referitoare la masuri  pentru scoaterea din funcțiune a unor
mijloace fixe și a unor obiecte de inventar propuse pentru casare, pentru anul 2013 la Scoala
Profesionala Speciala Bals;

Dispoziţia nr. 116/06.05.2014 referitoare la masuri  pentru scoaterea din funcțiune a unor
mijloace fixe și a unor obiecte de inventar propuse pentru casare, pentru anul 2013 la Scoala
Gimnaziala Speciala Bals;

Dispoziţia nr. 118/16.05.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul II
2014;

Dispoziţia nr. 123/26.05.2014 referitoare la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014;



Dispoziţia nr. 139/19.06.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul II
2014.

Dispoziţia nr. 157/03.07.2014 referitoare la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014;

Dispoziţia nr. 176/28.07.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III
2014;

Dispoziţia nr. 188/31.07.2014 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III
2014;

Incepand cu data de                          mi-am inaintat demisia din functia de vicepresedinte
al C.J.Olt ,si pana la sfarsitul anului 2014 am activat in cadrul comisiei de urbanism si
amenajarea teritoriului, unde am analizat documentatii pentru  emiterea:

-60 certificate de urbanism

-24 autorizatii de construire

-3 autorizatii de desfiintare

VICEPREŞEDINTE

Ioan CIUGULEA

R O M A N I A Consilier judeţean
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                           TAIFAS IONEL MARIAN

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12. 2014

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 dispoziţiile Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, 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 AGRICULTURA, SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI
COMERT a carui membra sunt.
În perioada mai sus mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la :
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi

funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului
Judeţean, dar şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate
ale Consiliului Judeţean Olt;
-atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale. -aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare
nerambursabila in domeniul sport pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificarile si completarile ulterioare.
-aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul
2014;
- stabilirea pretului mediu /tona masa verde obtinuta de pe pajistii,pentru anul 2014
-desemnare reprezentat al Consiliului Judeţean Olt in Consiliul Etic al SPITALULUI
JUDETEAN DE URGENTA SLATINA.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019
trecerea unor imobile din domeniul public al orasului Draganesti Olt si din administrarea
Consiliului Local al orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
- modificarea si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.132/2010
cu privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de
Organizare si
Functionare si Consiliul de Administratie pentru Serviciul Judetean de Paza Olt.
- state de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Olt şi
unităţile din structura acesteia. darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în
domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat
pentru anul 2014.
aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de
interes national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru
Caminul pentru persoane varstnice Falcoiu si a Notei Justificative privind necesitatea
achizitiei de materiale siechipamente pentru Caminul respectiv
- .aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru carese solicita finantarea prin Programul de
interes national,,Dezvoltarea retelei nationalede camine pentru persoane varstnice,,pentru
Caminul pentru persoane varstnice Babiciu si a Notei Justificative privind necesitatea
achizitiei de materiale siechipamente pentru Caminul respectiv.
- aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de
interes national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru
Caminul pentru persoane varstnice Spineni si a Notei Justificative privind necesitatea
achizitiei de materiale si echipamente pentru Caminul respectiv.



- aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita finantarea prin Programul de
interes national,,Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru
Caminul pentru persoane varstnice Slatina si a Notei Justificative privind necesitatea
achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
-incetarea detasarii la Institutia Prefectului judetul Olt a domnului Marinescu Emil-Vergilius.
-aprobare organigrama si stat de functii pentruServiciul Judetean de Paza Olt si inlocuire
membru in  Consiliul de Administratie al serviciului respectiv .
-aprobare organigrama si stat de functii pentru ’’DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A
PERSOANELOR OLT ‘’
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii Teritoriale
de Ordine Publica.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii
Societatii ,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L
- aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei
Agricole Judetene Olt ,cuantumul tarifelor si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate in judetul Olt.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
-alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt,
prevăzut în bugetul propriu al Judeţului Olt pe anul 2014.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul
Judetean Olt.
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în
judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin

curse regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019
-aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si
Asistenta Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare
pentru Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul Servicii
Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
-darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G -Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in
cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa
prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de
intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
Proiectele de hotărâri s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza
redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte.
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 Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
TAIFAS IONEL MARIAN

R O M A N I A Consilier judeţean
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                       TUDOR DORU

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada

01.01.2014 - 31.12.2014

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
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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 s-a
întrunit într-un număr de 32 de şedinţe , si s-au  analizat documente referitoare la :
- aprobarea  acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2013, din excedentul
bugetului local.

- aprobarea utilizarii excedentului  anual al bugetului  local  rezultat  la incheierea exerciţiului bugetar
al anului 2013.
-stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru lunile anului  2014.

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele
pentru persoane vârstnice pentru anul 2014
-aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi

funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;

- stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun  de
venituri proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei
Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru anul
2014
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din



fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
-aprobarea bugetului Judetului Olt  pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015-2017
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
-aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
-repartizarea  pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor  defalcate  din TVA pentru drumurile
judetene si comunale  pe anul 2014 si estimarile  pe anii 2015-2017.
-stabilirea pretului mediu /tona masa verde  obtinuta  de pe pajistii,pentru anul 2014
-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ  la Muzeul
Judetean Olt ,,
- repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru  susţinerea
programelor de dezvoltare locala  si pentru
- susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 -
2017.
solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand
domeniului public al statului  si aflate  in concesiunea  Companiei Nationale
,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA  Giurgiu  din administrarea Ministerului
Transporturilor  in administrarea Consiliului Judetean  Olt.
-repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru  susţinerea
programelor de dezvoltare locala  si pentru  susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 – 2017
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina  pentru implementarea proiectului ,,
Neutralizarea  deseurilor  medicale   periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia
pentru  anul 2014.aprobarea cotizatiei Judetului  Olt la Asociatia,,Grupul Local Prietenii Pescarilor
Olteni,, pe anul 2014.
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2014.
-aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din
România (UNCJR) pentru anul 2014.
la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD VEST
OLTENIA.
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea  Consiliului  Local
al orasului Corabia  in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt
- includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al  orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea  unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
- asociere intre Judetul Olt  si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii evenimentului
,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul  de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe
anul 2014
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014



- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului  Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pentru
anul 2013.
-modificarea repartizării pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014.
-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România
–Bulgaria – Călăraşi, pentru anul 2014.
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii sifinantarii evenimentului
,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe
anul 2014
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţi Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014
-acordarea sprijinului financiar de la bugetulpropriu al Judetului Olt,pe anul 2014,pentru unitatile de
cult apartinand cultelor religioase din Judetul Olt,recunoscute in Romania.
- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt.
-aprobarea ,,Planului de Amenajare a TeritoruluiJudetean Olt
-darea in administrarea Bursei de Cereale  Corabia a unui imobil .
alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt ,prevazut in
bugetul propriu al Judetului Olt pe anul 2014.
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din functiune si
demolarii,a unei parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta vila de protocol
(S+P+2 )’’aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt.
-aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Judetene Olt ,cuantumul tarifelor  si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia siBursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,,Corabia S.R.L
-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei
Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- modificarea  repartizarii  pe unitati administrativ -teritoriale a unor sume  defalcate  din TVA   pentru
echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea arieratelor,pentru  sustinerea
programelor de dezvoltare locala  si  pentru susţinerea  proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală.
- actualizarea  Monografiei economico-militara a Judetului Olt
- modificarea repartizării pe unitaţi administrativ - teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală.
-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014 – 2020,, implementat
de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-alocarea sumei de 160 mii lei,din fondul de rezerva bugetara  inscris  in bugetul local  al Judetului Olt
la  dispozitia  Consiliul Judeţean Olt pe anul 2014 ,in vederea achizitionarii  de bunuri ,servicii sau
lucrari  pentru ajutorarea sinistratilor  din Judetul Olt;
aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2014.
- acordare premii  pentru sportivii  din Judetul Olt ,care au obtinut rezultate deosebite la Campionatul
Mondial la Hanbal  U 18  din  Macedonia in anul 2014 ;
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- repartizarea pe unitaţi administrativ - teritoriale a limitelor pentru sumele  defalcate din TVA pentru
echilibrarea  bugetelor locale si pentru pentru sumele  din cota de 18,5% din  impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale   pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea   programelor de



dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală  pe
anul 2015  si estimarile pe anii 2016-2018
-aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiective de investitii   din domeniul drumurilor
judetene  (DJ 546 E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B, 703B,703D) cuprinse si
finantate  prin Programul National de Dezvoltare  locala aprobat  prin OUG 20/2013  cu modificarile si
completarile ulterioare.
- aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico –economici pentru
obiectivele de investitii,,lucrari de modernizare drumuri judetene.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
-aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii ,,Lucrari de modernizare,
recompartimentare la etajele 3 si 4 apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8 apartinand
Sectiei Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina”.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.

- trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din administrarea Consiliului
Local al oraşului DrăgăneştiOlt,în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului
Judeţean Olt
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2014.
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA si la cotele
defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital,in ordinea cronologica a vechimii
arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustiunerea proiectelor de
infrastructura care necesita cofinantare locala.
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul
Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019
-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt , pentru acordarea de daruri cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
- modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului International de
Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte obiectivelor de
investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea tarifelor pentru eliberarea acorduluiprealabil si eliberarea autorizatiei de amplasare si /
sau de acces la drumurilor judetene , precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona
drumurilor judetene pentru anul 2015.
- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fond locativ cu alta
destinaţie decat cea de locuinţe, aflate in domeniul public sau privat al judeţului , pentru anul 2015
-stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2015.
- aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii Slatina in
anul scolar 2013-2014
- aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatiile prestate de unele institutii de cultura de interes
judetean,pentru anul 2015.
- aprobare taxe pentru anul 2015.
-aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.
- aprobare achizitionare de servicii juridice de catre Consiliul judetean Olt.



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 Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,
republicata ,cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN
TUDOR DORU

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

RAPORT
privind activitatea desfăşurată de domnul consilier   Turcitu Mihail  in „ Comisia pentru

organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură”, în perioada  01.01.2014-

31.12.2014

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza
Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 69 /28.06.2012 şi şi-a desfăşurat activitatea în şedinţe de lucru şi
analiză.

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese
– verbale, luându-se hotărârile stabilite  după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare.

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la
îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt.
În perioada 01.01.2014 -31.12.2014 s-au analizat în 21 întruniri un număr de 291 documentaţii de
urbanism din care :
165 documentaţii pentru emiterea certificatelor de urbanism,

87 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de construire,
7 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare,

14 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism,
18 prelungire autorizaţii de construire .

Documentaţiile  analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în Rapoartele întocmite de
comisie, la fiecare şedinţă.
Comisia a mai analizat in alte 14 ședințe, proiecte de hotariri ale Consiliului Judetean Olt  sau
rapoarte ,  hotărând în consecinţă , documentații dintre  care amintim  :
-Punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea Spitalului Judetean  de Urgenta  Slatina  pentru implementarea  proiectului
Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca
-Activitatile  in  care va fi implicat judetul Olt  in managementul  si implementarea  proiectului
”Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia „ ;
-Modificarea Actului  Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest
Oltenia  ;
-Trecerea  unui teren  din domeniul  public al orasului Corabia  si din  administrarea  consiliului local
al orasului Corabia in in domeniul public al judetului Olt  si administrarea  Consiliului judetean Olt –
includerea unei constructii in  domeniul public al judetului Olt si in administrarea  Consiliului judetean
Olt
- Trecerea  unui teren  din domeniul  public al orasului Draganesti –Olt   si din  administrarea
consiliului local  al orasului Draganesti –Olt  in in domeniul public al judetului Olt  si administrarea



Consiliului judetean Olt –includerea unei constructii in  domeniul public al judetului Olt si in
administrarea  Consiliului judetean Olt  ;
-Trecerea  din domeniul public in domeniul  privat al judetului Olt a unui imobil si aprobarea
concesionarii acestuia prin licitatie publica ;
-Aprobarea tarifelor pentru eliberarea  acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces
la drumurile judetene,precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor  din zona drumurilor judetene
pentru anul 2014 ;
-Aprobarea  Regulamentului si a caietului de sarcini,pentru efectuarea  transportului  public judetean
de persoane pe curse regulate in judetul Olt;
-Trecerea din domeniul public in domeniul privat  al judetului Olt  in vederea  scoaterii din functiune  si
a demolarii  a unei parti din imprejmuirea  imobilului ”Cladire  apartamente –Fosta vila protocol
(S+P+E ) aflata in administrarea Consiliului Judetean Olt ;
-Trecerea unui imobil  din domeniul privat al judetului  Olt in domeniul public al comunei Simburesti (
spitalul Simburesti );
-Eliberarea unor licente de traseu pentru  efectuarea transportului de persoane prin curse  regulate
speciale ;
-Aprobarea Strategiei  Judetene  Antidrog Olt 2014-2020 si a Planului de Actiune  pentru
Implementarea Strategiei Judetene  Antidrog Olt  in perioada 2014-2016 ;
-Aprobarea co-finantarii de catre Consiliul Judetean Olt  a proiectului ”Asistenta tehnica pentru
pregatirea  aplicatiei de  finantare si a documentatiilor de atribuire  pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare  a Infrastructurii de Apa  si Apa Uzata  din judetul Olt in perioada 2014-2020 ” implementat
de Compania de Apa Olt SA ;
-Aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre SC  TEHNOTON SA  si Consiliul Judetean Olt ;
-Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din domeniul  drumurilor
judetene ( DJ 546 E,DJ 642A ,
DJ 643C,DJ 651B,DJ653,DJ 678E,DJ 657B,DJ 703C,DJ 703D ) cuprinse si finantate prin programul
National de Dezvoltare Locala aprobat prin OUG nr.28/2013 ,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Stabilirea  costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in
centrele  rezidentiale publice din cadrul Directiei Generale  de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap  , pentru luna septembrie 2014 ;
-Aprobarea conturilor de executie   a bugetului  judetului Olt  la data de 30.09.2014;
-Actualizarea programului de transport public judetean de persoane , prin curse regulate ,pentru
perioada 01.05.2013-30.06.2019 si stabilirea  statiilor publice aferente transportului public pentru
persoane , prin curse regulate,in judetul Olt , pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019 ;
-aprobarea primirii de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati
Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare   Olt ,respectiv  comunele Verguleasa si
Rotunda ;
În perioada analizată,Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice ,ecologie si protectia mediului , conservarea monumentelor istorice  si de arhitectură , a
desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.

Consilier
TURCITU  MIHAIL



Rapoarte
cu privire la activitatea desfasurata de comisiile  de specialitate pe principalele

domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt, pe anul 2014

R O M A N I A
CONSILIUL JUDETEAN OLT

Comisia pentru administratie publică, juridică apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor   omului şi relatii cu cetătenii.

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2014

In conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor
locali, Comisiile de specialitate în principalele   domenii de activitate ale Consiliilor Judeţene au
obligaţia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului
judeţului.

Ca 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, este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi
liber exprimat, în condiţiile legii, grupaţi în 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate
conform Hotărârii nr.  69   din 28 iunie  2012.

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului şi relaţii cu cetăţenii denumită pe scurt Comisia Juridică, este una din aceste 6 comisii şi a
desfăşurat o activitate bogată, menită să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin
Consiliului Judeţean Olt întrunindu-se într-un număr de  31 de şedinţe.
Materialele prezentate Comisiei Juridice si avizate sunt urmatoarele :
- incetarea mandatului unor consilieri judeteni.
- validare  mandat de consilier judetean.
- Completare componenta  comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt.
- stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru fiecare luna a  anului 2014
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele

pentru persoane vârstnice pentru anul 2014
-stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun  de venituri
proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei Generale  de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru anul 2014
-solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand domeniului public al statului  si aflate  in concesiunea
Companiei Nationale ,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA  Giurgiu  din administrarea
Ministerului Transporturilor  in administrarea Consiliului Judetean  Olt.
- aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
- aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului  financiar din bugetul Consiliului
Judeţean Olt pentru unitatile de cult  apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- la  modificarea anexei nr.2  la Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr.179 /20.12.2013,referitoare la
aprobare  taxe pentru anul 2014.



-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ  la Muzeul
Judetean Olt ,,
- inlocuirea unui  membru al Comisiei  pentru protectia copilului .
- transformare posturi in statul de functii al SPITALULUI  JUDETEAN DE URGENTA SLATINA.
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren  aflata in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina pentru implementarea proiectului ,,
Neutralizarea  deseurilor  medicale   periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’
- atribuirea  licenţelor  de traseu  pentru   traseele  cuprinse in Programul de transport  rutier  de
persoane  prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt  pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019
- eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale.
- aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Olt in managementul si implementarea proiectului
,,Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta  in Regiunea Sud –Vest Oltenia
- aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta  in
Regiunea Sud –Vest Oltenia,, si a participarii Judetului Olt  cu o cota parte  la constituirea contributiei
proprii a solicitantului  necesara implementarii acestuia
-modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD VEST
OLTENIA
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea  Consiliului  Local
al orasului Corabia  in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt
- includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al  orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea  unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
-modificarea  si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr.132/2010 cu

privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de Organizare si
Functionare si Consiliul de Administratie  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt
-aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil  şi autorizaţiei  de amplasare şi/sau de acces
la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor  de utilizare a suprafeţelor din zona  drumurilor  judeţene
pe anul 2014.
- aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt  la bugetele de venituri  şi cheltuieli ale Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră
România –Bulgaria –Călăraşi, pentru anul 2014.
-asociere intre Judetul Olt  si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii evenimentului
,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul  de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe
anul 2014
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului  la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor  prin munca ,la nivelul judetului Olt.
- aprobarea ,,Planului de Amenajare a Teritorului Judetean Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru
in Consiliul de Administratie  al serviciului respectiv .
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din functiune si
demolarii,a unei parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta vila de protocol
(S+P+2 )’’aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt.
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica.



-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabiasi Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii S.C. ,,
Bursa de Cereale ,,SRL Corabia.
- actualizarea  Monografiei economico-militara a Judetului Olt
-aprobarea Regulamentului  si a Caietului de sarcini  pentru efectuarea  transportului public  judetean
de persoane  prin curse regulate  in judetul Olt.
-trecerea unor imobile din domeniul privat   al judetului Olt in domeniul public al Comunei Simburesti
(Spitalul Simburesti).
-atribuirea licenţelor de traseu pentru   traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judeţean in judeţul Olt  pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019.
-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014 – 2020,, implementat
de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-modificarea  art. 7 alin(3) din Regulamentul  privind  acordarea  Titlului  de Cetaten de Onoare   al
Judetului Olt
- aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si completat prin
Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr.  52 din 25.03. 2010.
-conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
-aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiective de investitii   din domeniul drumurilor
judetene  (DJ 546 E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B, 703B,703D) cuprinse si
finantate  prin Programul National de Dezvoltare  locala aprobat  prin OUG 20/2013  cu modificarile si
completarile ulterioare.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti  ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de  administratie  ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat  transferul
managementului  asistentei medicale  catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
-aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare  pentru anul scolar
2014-2015 si Regulament  de organizare si functionare  pentru Scoala Populara de Arte si Meserii.
-aprobarea contractului  de sponsorizare  incheiat intre S.C. Tehnoton S.A.  si Consiliul Judetean Olt.
-aprobarea documentatiei tehnico-economice  la obiectivul de investitii,,Lucrari de modernizare
,recompartimentare  la etajele 3 si 4  apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8  apartinand
Sectiei Pediatrie  din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.
-la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din  administrarea
Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt, în  domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea
Consiliului Judeţean Olt
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 –30.06.2019
-aprobarea Planului de Ocupare aFunctiilor Publice din cadrul Camerei Agricole Judetene Olt, pentru
anul 2015.
-desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
-aprobare transformare Complex  Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare   pentru
Direcţia  Generala  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul  Servicii Persoane
Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt–
aparatul  propriu si ale unitatilor din structura  directiei;
- modificarea  inventarului bunurilor care apartin domeniului  public al Judeţului Olt .



- aprobarea incheierii unei colaborari  intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea  desfasurarii Turneului International
de Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014  .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii  lucrătorilor  si a întreprinderilor,Domeniul major  de intervenţie  3.1-
Promovarea  culturii  antreprenoriale .
- stabilirea  preturilor medii ale produselor agricole pentru  anul 2015.
- aprobare  achizitionare de servicii juridice  de catre Consiliul judetean Olt.
În perioada analizată Comisia Juridică a desfăşurat o activitate înconformitate cu Regulamentul de

Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Presedinte Comisie
Nicolae Vitan

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN OLT

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie,
servicii publice şi comert

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2014

Autoritatea administratiei publice locale, constituită la nivel judetean pentru coordonarea
activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de
interes judetean, Consiliul Judetean este compus din consilieri judeteni, grupati în 6 comisii de
specialitate în principalele domenii de activitate potrivit Hotărârii nr.  69   din 28 iunie  2012.
In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor locali,
Comisiile de specialitate în principalele domenii  de activitate ale Consiliilor Judetene au obligatia să
prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului judetului.

Una din aceste 6 comisii este Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice şi comert, denumită pe scurt Comisia pentru  Agricultură care a desfăşurat o activitate
continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. În
acest sens,Comisia pentru  Agricultură s-a întrunit,  în 24 şedinte     pentru a analiza  proiectele
de hotărâri,  ce se aflau pe ordinea de zi  după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra”
pentru fiecare caz în parte au primit aviz favorabil .
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale
Consiliului Judeţean Olt;
-atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale. -aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in
domeniul sport pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
-aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;



- stabilirea pretului mediu /tona masa verde obtinuta de pe pajistii,pentru anul 2014
-desemnare reprezentat al Consiliului Judeţean Olt in Consiliul Etic al SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA SLATINA.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
trecerea unor imobile din domeniul public al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean
Olt.
- modificarea si completarea art.3,alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.132/2010 cu
privire la aprobare organigrama,numar de personal,stat de functii, Regulament de Organizare si
Functionare si Consiliul de Administratie pentru Serviciul Judetean de Paza Olt.
- state de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Olt şi unităţile din
structura acesteia. darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al
judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care
se solicita finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane varstnice
Falcoiu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care
se solicita finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane varstnice
Babiciu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care
se solicita finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane varstnice
Spineni si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
aproba rea Listei obiectelor de achizitie pentru care
se solicita finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane varstnice
Slatina si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de materiale si
echipamente pentru Caminul respectiv.
-incetarea detasarii la Institutia Prefectului judetul Olt a domnului Marinescu Emil-Vergilius.
-aprobare organigrama si stat de functii pentruServiciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru in
Consiliul de Administratie al serviciului respectiv .
-aprobare organigrama si stat de functii pentru ’’DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A
PERSOANELOR OLT ‘’
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L
- aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Judetene Olt ,cuantumul tarifelor si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean
de persoane prin curse regulate in judetul Olt.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
-alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut
în bugetul propriu al Judeţului Olt pe anul 2014.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.



- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de

persoane prin curse regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019
-aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si functionare pentru
Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ,
Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
-darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt.
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G -Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .

În această perioadă Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi
comert a desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Functionare a
Consiliului Judetean şi cu respectarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările
şi completările ulterioare

PREŞEDINTE COMISIE,
Dumitrascu Dumitru

R O M A N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

R A P O R T
Comisia pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare  europeană,

administrarea domeniului public si privat al judetului
01.01.2014- 31.XII.2014

Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean   pentru coordonarea
activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în  vederea realizării serviciilor publice de
interes judeţean, Consiliul Judetean este  compus din consilieri judeteni, grupati în 6 comisii de
specialitate în principalele  domenii de activitate potrivit Hotărârii nr.  69   din 28 iunie  2012.

In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor
locali, Comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliilor Judetene au
obligatia să prezinte un raport  anual de activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului
judetului.

Comisia pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare  europeană,
administrarea domeniului public si privat al judetului denumită pe scurt Comisia buget -
finante, care s-a întrunit într-un număr de 32 şedinţe în care a analizat documente referitoare la:

- aprobarea  acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2013, din excedentul
bugetului local.
- aprobarea utilizarii excedentului  anual al bugetului  local  rezultat  la incheierea exerciţiului bugetar

al anului 2013.
-stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014.



- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap ,pentru lunile anului  2014.

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele
pentru persoane vârstnice pentru anul 2014
-aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi

funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;

- stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele virstnice care dispun  de
venituri proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei
Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru anul
2014
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
-aprobarea bugetului Judetului Olt  pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015-2017
-aprobare Program anual  al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila  in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.
-aprobarea  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014;
-repartizarea  pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor  defalcate  din TVA pentru drumurile
judetene si comunale  pe anul 2014 si estimarile  pe anii 2015-2017.
-stabilirea pretului mediu /tona masa verde  obtinuta  de pe pajistii,pentru anul 2014
-aprobare documentatie  tehnico-economica pentru investitia ,,Extindere corp administrativ  la Muzeul
Judetean Olt ,,
- repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru  susţinerea
programelor de dezvoltare locala  si pentru
- susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 -
2017.
solicitarea transmiterii unor bunuri  apartinand
domeniului public al statului  si aflate  in concesiunea  Companiei Nationale
,, Administratia  Porturilor  Dunarii  Fluviale ,, SA  Giurgiu  din administrarea Ministerului
Transporturilor  in administrarea Consiliului Judetean  Olt.
-repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a  cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea  arieratelor, pentru  susţinerea
programelor de dezvoltare locala  si pentru  susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală şi estimările pe anii 2015 - 2017.
- punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina  pentru implementarea proiectului ,,
Neutralizarea  deseurilor  medicale   periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia
pentru  anul 2014.
aprobarea cotizatiei Judetului  Olt la Asociatia,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe anul 2014.
- aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2014.
-aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din
România (UNCJR) pentru anul 2014.
la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD VEST
OLTENIA.
-trecerea  unui teren din  domeniul public al    orasului Corabia  si din administrarea  Consiliului  Local
al orasului Corabia  in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului Judetean Olt
- includerea  unei constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.



-trecerea  unor imobile din domeniul public  al orasului Draganesti Olt si din administrarea Consiliului
Local al  orasului Draganesti Olt , in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului
Judetean Olt.
- includerea  unor constructii in domeniul public al judetului Olt  si in administrarea Consiliului

Judetean Olt.
- asociere intre Judetul Olt  si municipiul Caracal  in vederea organizarii si finantarii evenimentului
,,Festivalul  de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul  de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe
anul 2014
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului  Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pentru
anul 2013.
-modificarea repartizării pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014.
-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România
–Bulgaria – Călăraşi, pentru anul 2014.
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii sifinantarii evenimentului
,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe
anul 2014
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţi Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2014
-acordarea sprijinului financiar de la bugetulpropriu al Judetului Olt,pe anul 2014,pentru unitatile de
cult apartinand cultelor religioase din Judetul Olt,recunoscute in Romania.
- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt.
-aprobarea ,,Planului de Amenajare a TeritoruluiJudetean Olt
-darea in administrarea Bursei de Cereale  Corabia a unui imobil .
alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt ,prevazut in
bugetul propriu al Judetului Olt pe anul 2014.
- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt in vederea scoaterii din functiune si
demolarii,a unei parti din imprejmuirea imobilului ,,Cladire Apartament – Fosta vila de protocol
(S+P+2 )’’aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt.
-aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Judetene Olt ,cuantumul tarifelor  si modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor.
-asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia siBursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,,Corabia S.R.L
-aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei
Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- modificarea  repartizarii  pe unitati administrativ -teritoriale a unor sume  defalcate  din TVA   pentru
echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea arieratelor,pentru  sustinerea
programelor de dezvoltare locala  si  pentru susţinerea  proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală.
- actualizarea  Monografiei economico-militara a Judetului Olt
- modificarea repartizării pe unitaţi administrativ - teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală.



-aprobarea co – finanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014 – 2020,, implementat
de S.C. Compania de Apă Olt SA.
-alocarea sumei de 160 mii lei,din fondul de rezerva bugetara  inscris  in bugetul local  al Judetului Olt
la  dispozitia  Consiliul Judeţean Olt pe anul 2014 ,in vederea achizitionarii  de bunuri ,servicii sau
lucrari  pentru ajutorarea sinistratilor  din Judetul Olt;
aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2014.
- acordare premii  pentru sportivii  din Judetul Olt ,care au obtinut rezultate deosebite la Campionatul
Mondial   la Hanbal  U 18  din  Macedonia in anul 2014 ;
-aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- repartizarea pe unitaţi administrativ - teritoriale a limitelor pentru sumele  defalcate din TVA pentru
echilibrarea  bugetelor locale si pentru pentru sumele  din cota de 18,5% din  impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale   pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea   programelor de
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală  pe
anul 2015  si estimarile pe anii 2016-2018
-aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiective de investitii   din domeniul drumurilor
judetene  (DJ 546 E,DJ 642A, DJ 643C, DJ 651B, DJ 653,DJ 67 E,DJ 657B, 703B,703D) cuprinse si
finantate  prin Programul National de Dezvoltare  locala aprobat  prin OUG 20/2013  cu modificarile si
completarile ulterioare.
- aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico –economici pentru
obiectivele de investitii,,lucrari de modernizare drumuri judetene.
-modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
-aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii ,,Lucrari de modernizare,
recompartimentare la etajele 3 si 4 apartinand Sectiei de Neonatologie si etajele 7 si 8 apartinand
Sectiei Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina”.
-aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.

- trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din administrarea Consiliului
Local al oraşului DrăgăneştiOlt,în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului
Judeţean Olt
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2014.
- repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA si la cotele
defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 , pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital,in ordinea cronologica a vechimii
arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustiunerea proiectelor de
infrastructura care necesita cofinantare locala.
- actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul
Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;
- stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019
-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt , pentru acordarea de daruri cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
- modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Olt .
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului International de
Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte obiectivelor de
investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea tarifelor pentru eliberarea acorduluiprealabil si eliberarea autorizatiei de amplasare si /
sau de acces la drumurilor judetene , precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona
drumurilor judetene pentru anul 2015.



- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fond locativ cu alta
destinaţie decat cea de locuinţe, aflate in domeniul public sau privat al judeţului , pentru anul 2015
-stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2015.
- aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii Slatina in
anul scolar 2013-2014
- aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatiile prestate de unele institutii de cultura de interes
judetean,pentru anul 2015.
- aprobare taxe pentru anul 2015.
-aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.
- aprobare achizitionare de servicii juridice de catre Consiliul judetean Olt.
Avizarea Proiectelor de hotarâri  s-a efectuat în urma aprofundarii documentelor care au stat la baza

redactarii acestora, cât si ca urmare a dezbaterilor în plenul comisiei.
În această perioadă Comisia pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare

europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului a desfăşurat o activitate în
conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Presedinte Comisie  buget - finante
Idoras Petre

ROMA N I A
CONSILIUL JUDETEAN OLT

Comisia pentru cultură, învtământ, activitate ştiintifică,
sănătate, familie, protectie copii şi culte

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2014

Autoritatea administratiei publice locale, constituită la nivel judetean
pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării
serviciilor publice de interes jude_ean, Consiliul Judetean este  compus din consilieri judeteni, grupati
în 6 comisii de specialitate în principalele  domenii de activitate potrivit Hotărârii nr.  69   din 28 iunie
2012.

In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor
locali, Comisiile de specialitate în principalele  domeniide activitate ale  Consiliilor Judetene au
obligatia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului
judetului.

Una din aceste 6 comisii este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate ştiintifică,
sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care s-a
întrunit, în perioada analizată, în 26 şedinte.
Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese –
verbale, luându-se hotărârile de rigoare, după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare.



Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea
atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt. Documentaţiile  analizate de către comisie au fost
aprobate şi se regăsesc în Rapoartele întocmite de comisie, la fiecare şedinţă.

O parte  din  materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:
- 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;
- aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului
Judeţean Olt pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase din judetul Olt
- aprobare documentatie tehnico-economica  pentru investitia ,,Extindere corp administrativ la Muzeul
Judetean Olt ,,
- aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii
Traditionale ,,Doina Oltului’’ si desemnare membru in Consiliul de administratie al institutiei.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în
administrarea Consiliului Judeţean Olt
- asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii evenimentului
,,Festivalul de Teatru Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii evenimentului,,Festivalul de Teatru
Caracal 2014,Editia a IV-A”
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
- transformare post in statul de functii al Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
- actualizarea Monografiei economico- militara a Judetului Olt.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016
- modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu privire la
constituire comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare
organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de consilier juridic, grad profesional
debutant din cadrul Aparatului Permanent de Lucru
- modificarea art. 7 alin(3) din Regulamentul privind acordarea Titlului de Cetaten de Onoare al
Judetului Olt aprobat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 70 din 28.08.2003 modificat si
completat prin Hotararea Consiliul Judeţean Olt nr. 52 din 25.03. 2010.
- conferire ,,Titlul de Cetatean de Onoare al Judetului Olt,,
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020.
- modificarea punctului I al articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu modificarile ulterioare .
- aprobare organigramă, numar de personal, stat de funcţii,Plan de scolarizare pentru anul scolar
2014-2015 si Regulament de organizare si functionare pentru Scoala Populara de Arte si Meserii.
- trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Olt a unui imobil aflat in administrarea
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina ,in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia.
- numire in functia de manager (director) al Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu ”
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt ca membri in Consiliul de Administratie al
Scolii Profesionale Speciale  Bals.
- aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si
functionare pentru Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ,
Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel inferior
- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;



- aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina .
- aprobarea Calendarului manifestărilor culturale in anul 2015.

În perioada analizată Comisia pentru cultură, învătământ,activitate ştiintifică,
sănătate, familie, protectie copii şi culte a desfăşurat o activitate în conformitatecu Regulamentul
de Organizare şi Functionare a Consiliului Judetean şi cu  respectarea Legii administratiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE COMISIE,
Dorin Teodor Postelnicu

R O M A N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement”

R A P O R T
cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2014

Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea
activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de
interes judeţean, Consiliul Judetean este compus din consilieri judeteni, grupati în 6 comisii de
specialitate în principalele domenii de activitate potrivit Hotărârii nr nr.  69   din 28 iunie  2012.

In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004
privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în principalele domeniide activitate ale
Consiliilor Judetene au obligatia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin
grija Secretarului judetului.

Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement”, denumit pe scurt
Comisia pentru muncă care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea
atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt.

În acest sens,comisia  s-a întrunit,  în 26 şedinte     pentru a analiza  proiectele  de hotărâri,  ce se
aflau pe ordinea de zi  după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în
parte au primit aviz favorabil .
- aprobare organigrame, număr de personal, stat de funcţii şi regulamente de organizare şi
funcţionare pentru  aparatul de specialitate ,aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean, dar
şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean;
- 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;
- aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul sport
pentru anul 2014 ,in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare.



- aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014 si aprobarea
Comisiei pentru intocmirea Ghidului.
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate in trafic judetean in judetul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019
- modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST
OLTENIA.
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în
administrarea Consiliului Judeţean Olt.
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul
2014.
-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea
exploatarii copiilor prin munca ,la nivelul judetului Olt
- inlocuire reprezentant al Consiliului Judetean Olt in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de Urgenta
Slatina
- completarea art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.55/23.04.2009 cu privire la destinatie
imobil.
-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de locuinte pentru sportivi, dintr-un
imobil aflat in domeniul public al judetului si in administrarea Consiliului Judetean Olt
-constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
- desemnarea si validarea desemnarii nominale in calitate de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica.
- asocierea Judetului Olt cu orasul Corabia si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii
,, Bursa de Cereale ,, Corabia S.R.L
- actualizarea Monografiei economicomilitara a Judetului Olt.
- aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean
de persoane prin curse regulate in judetul Olt
- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate în trafic judeţean în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019.
- aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016.
- aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a proiectului '' Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Olt în perioada 2014 – 2020,,
implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA.
- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020
- cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004.
- aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt.
- modificarea punctului I al articolului 1 dinHotararea Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la
numire reprezentanti ai Consiliului Judeţean Olt in calitate de membrii si membrii supleanti in
Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt , cu
modificarile ulterioare .
- aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. Tehnoton S.A. si Consiliul Judetean Olt.
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Speciale Bals.
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru un traseu cuprins în Programul de transport rutier de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 2013-
30.06.2019.
- aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean a unor cheltuieli aferennte obiectivelor de
investitii ,,lucrari de modernizare drumuri judetene,,
- aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Olt, Municipiul Slatina ,Directia Judeteana pentru
Sport si Tineret Olt si Federatia Romana de Hanbal, in vederea desfasurarii Turneului International de
Handbal Feminin, in perioada 5-6 decembrie 2014 .
- aprobarea realizării proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudni -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 –



Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor,Domeniul major de intervenţie 3.1-
Promovarea culturii antreprenoriale .
În această perioadă   Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement” a
desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.

PRESEDINTE  COMISIE  PENTRU  MUNCA
GHEORGE IONEL CRISTIAN

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

RAPORT
privind activitatea desfăşurată de „ Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură”, în perioada  01.01.2014- 31.12.2014

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza
Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 69 /28.06.2012 şi şi-a desfăşurat activitatea în şedinţe de lucru şi
analiză.

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese
– verbale, luându-se hotărârile stabilite  după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare.

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la
îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt.
În perioada 01.01.2014 -31.12.2014 s-au analizat în 21 întruniri un număr de 291 documentaţii de
urbanism din care :
165 documentaţii pentru emiterea certificatelor de urbanism,

87 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de construire,
7 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare,

14 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism,
18 prelungire autorizaţii de construire .

Documentaţiile  analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în Rapoartele întocmite de
comisie, la fiecare şedinţă.
Comisia a mai analizat in alte 14 ședințe, proiecte de hotariri ale Consiliului Judetean Olt  sau
rapoarte ,  hotărând în consecinţă , documentații dintre  care amintim  :
-Punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al judetului Olt  si in
administrarea Spitalului Judetean  de Urgenta  Slatina  pentru implementarea  proiectului
Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca
-Activitatile  in  care va fi implicat judetul Olt  in managementul  si implementarea  proiectului
”Optimizarea  capacitatii de interventie  in situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia „ ;
-Modificarea Actului  Constitutiv si Statutului Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest
Oltenia  ;
-Trecerea  unui teren  din domeniul  public al orasului Corabia  si din  administrarea  consiliului local
al orasului Corabia in in domeniul public al judetului Olt  si administrarea  Consiliului judetean Olt –
includerea unei constructii in  domeniul public al judetului Olt si in administrarea  Consiliului judetean
Olt  ,
- Trecerea  unui teren  din domeniul  public al orasului Draganesti –Olt   si din  administrarea
consiliului local  al orasului Draganesti –Olt  in in domeniul public al judetului Olt  si administrarea
Consiliului judetean Olt –includerea unei constructii in  domeniul public al judetului Olt si in
administrarea  Consiliului judetean Olt  ;



-Trecerea  din domeniul public in domeniul  privat al judetului Olt a unui imobil si aprobarea
concesionarii acestuia prin licitatie publica ;
-Aprobarea tarifelor pentru eliberarea  acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces
la drumurile judetene,precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor  din zona drumurilor judetene
pentru anul 2014 ;
-Aprobarea  Regulamentului si a caietului de sarcini,pentru efectuarea  transportului  public judetean
de persoane pe curse regulate in judetul Olt;
-Trecerea din domeniul public in domeniul privat  al judetului Olt  in vederea  scoaterii din functiune  si
a demolarii  a unei parti din imprejmuirea  imobilului ”Cladire  apartamente –Fosta vila protocol
(S+P+E ) aflata in administrarea Consiliului Judetean Olt ;
-Trecerea unui imobil  din domeniul privat al judetului  Olt in domeniul public al comunei Simburesti (
spitalul Simburesti );
-Eliberarea unor licente de traseu pentru  efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale ;
-Aprobarea Strategiei  Judetene  Antidrog Olt  2014-2020 si a Planului de Actiune  pentru
Implementarea Strategiei Judetene  Antidrog Olt  in perioada 2014-2016 ;
-Aprobarea co-finantarii de catre Consiliul Judetean Olt  a proiectului ”Asistenta tehnica pentru
pregatirea  aplicatiei de  finantare si a documentatiilor de atribuire  pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare  a Infrastructurii de Apa  si Apa Uzata  din judetul Olt in perioada 2014-2020 ” implementat
de Compania de Apa Olt SA ;
-Aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre SC  TEHNOTON SA  si Consiliul Judetean Olt ;
-Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din domeniul  drumurilor
judetene ( DJ 546 E,DJ 642A ,
DJ 643C,DJ 651B,DJ653,DJ 678E,DJ 657B,DJ 703C,DJ 703D ) cuprinse si finantate prin programul
National de Dezvoltare Locala aprobat prin OUG nr.28/2013 ,cu modificarile si completarile ulterioare
;
-Stabilirea  costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in
centrele  rezidentiale publice din cadrul Directiei Generale  de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Olt  pentru persoane cu handicap  , pentru luna septembrie 2014 ;
-Aprobarea conturilor de executie   a bugetului  judetului Olt  la data de 30.09.2014;
-Actualizarea programului de transport public judetean de persoane , prin curse regulate ,pentru
perioada 01.05.2013-30.06.2019 si stabilirea  statiilor publice aferente transportului public pentru
persoane , prin curse regulate,in judetul Olt , pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019 ;
-aprobarea primirii de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati
Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare   Olt ,respectiv  comunele Verguleasa si
Rotunda ;
În perioada analizată,Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice ,ecologie si protectia mediului , conservarea monumentelor istorice  si de arhitectură , a
desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.

PREŞEDINTE
BRÎNARU  GHEORGHIȚĂ



RAPORT
cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor

pe semestrul II al anului 2014

Între drepturile constituţionale ale cetăţeanului se înscrie şi dreptul la petiţionare (art. 51
din Constituţia României, republicată), prin care cetăţeanul se poate adresa autorităţilor şi
instituţiilor publice cu petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri, în nume propriu sau în
numele unei organizaţii legal constituite. Aplicând prevederile Ordonanţei de Guvern nr.
27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/23.04.2002,
Consiliul Judeţean Olt a adoptat hotărârea, prin care au fost puse în aplicare normele legale
din domeniu şi a urmărit permanent ducerea lor la îndeplinire.

În semestrul II al anului 2014, potrivit organigramei Consiliului Judeţean Olt, activitatea
de soluţionare a petiţiilor a fost în atribuţia Serviciului Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională.

În cadrul acestui serviciu, un funcţionar public are ca atribuţii primirea şi înregistrarea
petiţiilor, urmărirea rezolvării acestora şi expedierea răspunsului către petiţionar, potrivit
reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, tot el gestionează din punct de vedere
organizatoric şi activitatea de audienţe.

Prin art. 14 din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 aprobată prin Legea nr. 233/2002 se
instituie obligaţia ca  semestrial să se prezinte un raport asupra modului în care s-a
desfăşurat activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate în perioada de referinţă. În acest
context, la Consiliul Judeţean Olt s-au înregistrat în semestrul II al anului 2014 un număr de
89 petiţii, care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate.

Grupând după diferite criterii petiţiile, cererile şi sesizările primite în semestrul II al
anului 2014 se pot face următoarele clasificări:

Numărul total al petiţiilor, cererilor şi sesizărilor primite: 89
din care:
1) după modul de adresabilitate
a) adresate direct - 85
b) adresate prin intermediul altor instituţii - 4
2) după problematica abordată:
a) solicitări de ajutoare financiare şi sociale.
b) probleme privind Legea fondului funciar.
c) probleme de ordin social.
d) solicitări de fonduri pentru alimentarea cu energie electrică.
e) solicitări spaţii de închiriat.
f) cereri de angajare.
g)repararea drumurilor, podeţelor, precum şi implicarea autorităţilor locale în
remedierea acestora .
h) construcţii fără autorizaţie.
i) constatarea gradului de handicap pe care l-au primit în urma revizuirii de către
comisie.
j)solicitări privind decontarea transportului pentru profesorii navetişti.
k) sesizarea disconfortului creat de traficul greu prin localitate.
l) solicitări pentru tăierea copacilor de pe drumurile judeţene.
m) contestaţii ale operatorilor de transport.
n) probleme legate de reîncadrarea personalului din sănătate în urma aplicării reformei
în domeniul sănătăţii.
o) alte domenii.



Analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II 2014 conduce la următoarele
concluzii:

- s-a menţinut ponderea modului de adresabilitate directă prin care s-au transmis
petiţii, indirect fiind transmise de la Instituţia Prefectului Judeţului Olt;

- au fost respectate întocmai normele legale din domeniu, atât în ceea ce priveşte
primirea, înregistrarea şi urmărirea rezolvării petiţiilor, cât şi încadrarea  în termenele
prevăzute de lege şi expedierea răspunsurilor către petiţionari.

- buna colaborare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
precum şi cea cu instituţiile publice judeţene a permis găsirea soluţiilor de rezolvare a
problemelor ce fac obiectul petiţiilor.

- nu au fost înregistrate cazuri de primire directă de la cetăţeni a petiţiilor, fără să fie
înregistrate conform circuitului oficial al documentelor.

- nu au fost constate  abateri disciplinare de la prevederile legale privind activitatea de
soluţionare a petiţiilor.

Domeniului petiţionării se circumscrie şi activitatea de audienţe, prin care conducerea
operativă a Consiliului Judeţean Olt - preşedinte, vicepreşedinţi, secretar – s-a întâlnit cu
cetăţenii, la solicitarea acestora, la sediul instituţiei, în cadrul programului săptămânal de
audienţe.

Conform evidenţei operative din registrul special de audienţe, în anul 2014 semestrul II,
au fost primiţi  în audienţă 111 cetăţeni.

Raportându-ne la problemele care au făcut obiectul audienţelor, este  de reţinut faptul că
principalele domenii de interes au fost: cereri de locuri de muncă, internare în centre de
plasament sau alte instituţii sociale de ocrotire, solicitare de locuinţe sociale şi de ajutoare
băneşti şi materiale, probleme de fond funciar şi altele. Dacă obiectul audienţei depăşea aria
de competenţă a Consiliului Judeţean Olt, acest lucru a fost explicat cetăţenilor veniţi în
audienţă şi s-a asigurat consilierea lor pentru a se adresa acelor instituţii care aveau
competenţe în soluţionarea cererilor.

Concluzia generală referitoare la activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de organizare a
audienţelor desfăşurate de Consiliul Judeţean Olt în semestrul II al anului 2014 este că
acestea s-au încadrat în normele legale în materie şi au asigurat cetăţenilor accesul liber şi
direct la un drept fundamental.

Preşedinte
Paul STĂNESCU
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