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I. HOTĂRÂRI

H O T Ă R Â R E
cu privire la: validarea mandatului unui consilier  judeţean

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.2367/11.03.2015 la Proiectul de Hotărâre

nr.2368/11.03.2015;
- raportul comun nr.2369/11.03.2015 al al Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu

Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului și al Serviciului Juridic - Contencios
din cadrul aparatului de specialitate al Consilliului Județean Olt;

- raportul nr.3181/24.03.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.195/18.12.2014 cu privire la încetarea
mandatului unui consilier  județean;

- adresa Organizației Județene Olt a Partidului Poporului – Dan Diaconescu, nr.1161
din 09.03.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt  sub nr.2260/09.03.2015;

- raportul Comisiei de validare a Consiliului Județean Olt, nr.2371/  11.03.2015;
- prevederile art. 96 alin. (9) din Legea pentru alegerea autorităților administrației

publice locale nr.67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 892 alin. (3) și art. 893 din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.6 alin.(2) și  alin.(3) din Legea privind Statutul aleșilor locali

nr.393/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

ART. 1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului
Crăciunică Dumitru Mugurel, supleant pe lista de candidați a Organizației Județene Olt a
Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

ART. 2. Hotărârea  de validare a mandatului de consilier județean al domnului
Crăciunică Dumitru Mugurel poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios –
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul celor absenți de la ședință, de la
comunicare.

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Crăciunică Dumitru Mugurel,
Președintelui Comisiei de validare a Consiliului Județean Olt, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al judeţului
Gabriel BULETEANU

Slatina,26.03.2015
Nr.18



H O T Ă R Â R E
cu privire la: modificarea și completarea comisiei de specialitate  pentru agricultură,

silvicultură, industrie, servicii publice
și comerț a Consiliului Județean Olt

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.2822/18.03.2015 la Proiectul de Hotărâre  nr.

2823/18.03.2015;
- raportul comun nr.2824/18.03.2015 al al Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu

Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului și al Serviciului Juridic - Contencios
din cadrul aparatului de specialitate al Consilliului Județean Olt;

- raportul nr.3181/24.03.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.69/28.06.2012 cu privire la
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale
Consiliului Județean Olt ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.195/18.12.2014 cu privire la
încetarea mandatului unui consilier județean;

- prevederile Hotărârii  Consiliului Județean Olt nr.18 /26.03.2015 cu privire la
validarea mandatului unui consilier județean;

- prevederile art.54 coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.16 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului
Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.77/2008;

În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. c)  din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

ART.1. Se aprobă modificarea și completarea Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie, servicii publice și comerț prin desemnarea ca membru al acesteia a domnului
Crăciunică Dumitru Mugurel, consilier judeţean, urmare a vacantării locului în comisia
respectivă, deținut de domnul Drăguinea Petre Anton, al cărui mandat a încetat de drept, prin
demisie.

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Crăciunică Dumitru Mugurel pentru
aducere la îndeplinire, comisiei de specialitate nominalizate la art.1, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al judeţului

Gabriel BULETEANU
Slatina, 26.03.2015
Nr.19



H O T Ă R Â R E
cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde

obținută de pe pajiști, pentru anul 2015

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 2094/03.03.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

2095/03.03.2015;
- Raportul nr.2096/03.03.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe;
- Raportul nr.3261/25.03.2015 al Comisiei pentru Studii Economico- Sociale, Buget -
Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Raportul nr.3181/24.03.2015 al Comisiei pentru administratie publica, juridica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii;
- Raportul nr.3194/24.03.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie,
servicii publice și comerț;
- Prevederile art. 6 alin. (6) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013.

- Prevederile art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Adresa nr. 492/24.02.2015 a Direcției pentru Agricultură Olt, înregistrată la Consiliul
Judeţean Olt sub nr. 1822/24.02.2015;

În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) și art.115 alin (1) lit. c) 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 stabilește prețul mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști aflate pe
teritoriul județului Olt, pentru anul 2015, propus de Direcția pentru Agricultură Olt, în sumă
de 30 lei.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economică, Buget – Finanțe din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, consiliilor locale de pe raza
județului Olt, Direcției pentru Agricultură Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice 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, 26.03.2015
Nr.20



H O T Ă R Â R E

cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2015 a
sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt

pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase
din judetul Olt

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 2281/10.03.2015 cu privire la proiectul de hotărâre

nr. 2282/10.03.2015;
- Raportul nr. 2283 /10.03.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe;
- Raportul nr.3261/25.03.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale,
Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi
Privat al Judeţului;
- Raportul nr.3193/24.03.2015 al Comisiei pentru  cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte;
- Raportul nr.3181/24.03.2015 al Comisiei pentru administratie publica, juridica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii;
- Raportul nr.3180/24.03.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială,
activități sportive și de agrement;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase
recunoscute din România, aprobată cu modificări și  completări prin Legea nr.
125/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului
nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, republicată,
modificată si completată prin Hotărârea Guvernului 984/2014;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat  pe anul 2015;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.8/10.02.2015 cu privire la
aprobarea bugetului Judetului Olt,  pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-
2018.

În temeiul prevederilor art. 91 alin (5) lit. b), art. 97 alin. (1) și art.115 alin (1)
lit. c) 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 Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2015 a sprijinului
financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru unitătile de cult apartinând
cultelor religioase din Judetul Olt, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotărâre.



Art. 2. Prezenta hotarare se publică  pe site-ul Consiliului Judetean Olt :
http://www.cjolt.ro, si se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului
Buget, Impozite si Taxe 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, 26.03.2015
Nr.21



UNITATEA DE CULT Anexa nr. 1 la Ghid

Nr. ______/Data______________

C E R E R E
pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi

completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Unitatea de cult solicitantă: ...............................................................................................................................
Cultul sau Eparhia: .............................................................................................................................................
Adresa completă a unităţii de cult solicitante: ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................
Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unităţii de cult): ................................
………………………………………………………………………………………………................................
Hramul (dacă este cazul):...................................................................................................................................
Numele şi prenumele reprezentantului:..........................................................................................................
Funcţia: ........................................... Telefon: ......................................................................................................
Număr de cod în cazul monumentelor istorice: .............................................................................................

deschis la .....................................................................Cod Fiscal: .....................................................................
Obiectul cererii:....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Motivarea cererii: ................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………................................
Numărul şi data autorizaţiei de construire: ....................... Data expirării: .................................................
Numărul şi data avizului Comisiei de pictură bisericească: ………………………....................................
Data începerii lucrărilor: ....................................................................................................................................
Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: ........................................................................................
Stadiul lucrărilor: ................................................................................................................................................
În ce ani a mai primit sprijin financiar de la C.J.OLT.:
.......................................................................................
În ce valoare: ........................................................................................................................................................
Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: ......................................................................................

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale şi mă oblig să justific sumele
primite, conform normelor legale

SEMNĂTURA
şi ştampila solicitantului

ANEXE:
 Declaraţie pe propria răspundere
 Avizul unităţii de cult centrale
 Autorizaţia de construcţie (dacă este cazul)
 Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)
 Devizul lucrărilor rămase de executat
 Autorizaţia Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)
 Copie atestat pentru activităţi sociale (dacă este cazul)
 Adeverinţă IBAN
 Copie CIF
 Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale,  medicale sau de învăţământ teologic
 Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor

Cod IBAN:



Anexa nr. 2 la Ghid

DECLARAŢIE

Subsemnatul,......................................................... posesor al buletinului/ cărţii de
identitate seria……nr……………………eliberat/ă de către…………………………..,
reprezentant legal al parohiei/unităţii de cult cu hramul
“................................................................” (dacă este cazul) din localitatea.....................................,
str………............................................nr.........,judeţul/sectorul ........................................... având
CIF............................................., cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul în
declaraţii, îmi asum pe propria răspundere următoarele:

- datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului
financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii;

- parohia nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori
bunuri urmărite în vederea executării silite;

- mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unităţii de cult
………………………..să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific
integral, în condiţiile legii;

- documentele depuse la Consiliul Judetean Olt  în scopul justificării sumelor alocate
unităţii de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituţii publice;

- Certificatul de Înregistrare Fiscală şi contul bancar aparţin unităţii de cult care a
solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unităţii de cult solicitante,

Semnătură

Ştampilă

Vizat,

Consilier economic eparhial/centru de cult,

Semnătură

Ştampilă

Data



Anexa nr. 3 la Ghid

Către,

Consiliul Judetean Olt

Vă trimitem alăturat documentele justificative pentru suma primită ca sprijin financiar în sumă

de...............................lei, primită în data de...................(ziua, luna, anul).

Menţionez că justific suma de .............................lei, conform centralizatorului şi documentelor

justificative anexate.

Semnatura şi ştampila beneficiarului

Notă: Documentele justificative vor fi îndosariate.



Anexa nr. 4 la Ghid

RAPORT DE JUSTIFICARE
PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR în anul 2015

I. DATE GENERALE

1. Datele de identificare ale unităţii de cult:

2. Datele de identificare ale reprezentantului:

II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

1. Suma primită în anul în curs

Unitatea de cult

Hramul

Denumirea unităţii de cult

Poziţia şi pagina din statul de
funcţii şi personal

Localitatea
oraşul sau comuna

satul sau sectorul

Adresa unităţii de cult

Judeţul

Cod Fiscal

Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):

Telefon:



1 Suma primită

2 Valoarea devizului din dosarul de cerere

3 Scopul pentru care a fost solicitată suma

2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri)

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiţi de la Consiliul Judetean Olt
(inclusiv achiziţionarea de materiale de construcţii):



3. Finanţări primite de la Consiliul Judetean Olt în perioada 2012 – 2014 pentru
unitatea de cult

Nr.
crt. Anul Suma (lei)

1.
2.
3.
4.
...

4. Finanţări primite pentru unitatea de cult de la alte autorităţi publice, altele decât
Consiliul Judetean Olt ,  în perioada 2012 – 2014

Nr.
crt. Anul Instituţia Suma (lei)

1.
2.
3.
4.
...

Declar pe propria răspundere că facturile şi chitanţele prezentate spre justificare
în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituţii ale statului pentru justificarea
unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Noul Cod Penal pentru
infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este
completă şi corectă.

U N I T AT E A D E  C U L T S E M N ĂT U R Ă
L . Ş .

__________________________



CENTRALIZATOR
PRIVIND JUSTIFICAREA SPRIJINULUI ACORDAT

PENTRU (construcţii, reparaţii, etc)..................................................
LA LĂCAŞUL DE CULT (Parohie, Mănăstire etc.).........................
UNITATEA CENTRALĂ DE CULT (Arhiepiscopie, Episcopie etc)

..................................................................
DIN DATA DE..................................
ÎN SUMA DE....................................

Nr.
Crt. Unitatea furnizoare

Factura Achitat

Numărul
facturii

Data
facturii

Valoarea
fără TVA

Valoare cu
TVA

Valoare
totală

(inclusiv
TVA)

Nr OP/
Chitanţa Data Suma

plătită

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TOTAL

Întocmit (nume, prenume, functia)
Ştampila Unităţii

DATA ÎNTOCMIRII



CONSILIUL JUDETEAN OLT ANEXA la
Hotărârea Consiliului Județean Olt

nr.21 /26.03.2015

Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2015
a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului

Judetean Olt,  pentru unitatile de cult apartinând
cultelor religioase  din Judetul Olt, recunoscute in Romania

I. Cadrul legislativ

Acordarea sprijinului financiar se  face în temeiul art. 3 alin (3) din Ordonanţa Guvernului  nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, aprobată  cu modificări  şi completări  prin Legea nr 125/2002, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, și art 4 alin (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2002, republicată, modificată si
completată prin Hotararea Guvernului 984/2014.

În conformitate cu prevederile mai sus invocate, din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale
unităţilor de cult destinate:

a) întretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, în conditiile aprobarii documentatiilor tehnicoeconomice potrivit reglementarilor în vigoare,

precum si repararii lacasurilor de cult;
c) conservarii si întretinerii bunurilor de patrimoniu apartinând cultelor religioase;
d) desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;
e) amenajarii si întretinerii muzeelor cultural-religioase;
f) construirii, amenajarii si repararii cladirilor având destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala

ale unitatilor de cult;
g) construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
h) construirii si repararii sediilor unitatilor de învatamânt teologic, proprietate a cultelor recunoscute”

II. Suma disponibilă pentru sprijin financiar acordat de Consiliul Judetean Olt.
Suma totala disponibila pentru sprijinul financiar acordat unitatilor de cult  apartinand  cultelor religioase din
judetul Olt în anul 2015, conform cap. I din prezentul ghid,  este de  1.000 mii  lei.

III. Elementele necesare întocmirii unui dosar
 a) cerere-tip;
 b) devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru

lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de şantier;
 c) copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţiei
aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut din România;

 d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural national, se va prezenta şi o
copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural national, potrivit
legislatiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea, care include  si operatii de proiectare si
executie al lacasurilor de cult care sunt  monumente istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural
naţional;

 e) în cazul lucrãrilor de picturã a lãcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va
prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru picturã bisericească;

 f) în cazul solicitãrilor privind asistenta socialã, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv
devizul aferent;



 g) pentru celelalte necesităţi ale unitãtilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţitã de
documente specifice tipului de activitate în care se încadreazã solicitarea;

 h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului financiar
de la Consiliul Judetean Olt;

 copia certificatului de înregistrare fiscalã;
 j) adeverinţă certificatã de bancã sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este

precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
 k) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, după caz;
 l) declaraţie pe propria rãspundere a solicitantului cã va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv

pentru realizarea lucrãrilor menţionate în documentaţia ataşatã cererii-tip;
 m) acte care sã ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale,

medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicitã sprijin financiar;
 n) fotografii ce atestã stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se

solicită sprijin financiar.
 Dosar de încopciat.

Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului judeţean, la solicitarea unităţii centrale de
cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, care conţin documentele mai sus
mentionate.

IV. Paşii întocmirii dosarului
 Cererea tip.

Se ia în considerare doar modelul inscris in anexa nr. 1 la prezentul ghid.
Rubrica „Autorizaţia de constucţie” este obligatorie, cu excepţia lucrărilor de pictură şi a celor de reparaţii
curente.
La rubrica „Motivarea cererii” se detaliază obiectul cererii şi felul de lucrări pentru care este solicitat sprijinul
financiar.
Valoarea devizului lucrărilor (după devizul anexat) rămase de executat cuprinde şi TVA - Stadiul lucrărilor
pentru construcţii: organizare de şantiere, cota 0, cota 4, cota 10, în roşu, finisare etc. Stadiul lucrărilor pentru
pictură: în procent din totalul suprafeţei de pictat.
Dacă sumele nu au fost justificate în totalitate dosarul nu se ia în considerare.
Semnătura şi ştampila solicitantului este obligatorie.
Se bifează la anexe actele care au fost ataşate dosarului.
 Declaraţia pe propria răspundere

Se ia în considerare doar modelul  inscris in anexa 2 la prezentul ghid.
Autorizaţia de construcţie, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau legislatiei aplicabile in țara pe teritoriul
căreia se află lăcașul de cult, se va ataşa în copie xerox, semnată şi ştampilată de solicitant, cu menţiunea
„conform cu originalul”.
În cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau a paraclisului se va prezenta şi copia avizului eliberat de Comisia
pentru pictură bisericească, precum şi proiectul de deviz aprobat de Comisia pentru pictură bisericească al
Bisericii Ortodoxe Române. Se vor ataşa în copie xerox, semnate şi ştampilate de solicitant, cu menţiunea
„conform cu originalul”. De asemenea se va prezenta şi devizul semnat cu pictorul, datat, pe lucrările rămase
de executat, în lei, şi semnat de către ambele părţi (pictorul şi preotul sau consiliul parohial).
 Devizul de lucrări

Este la preţuri actualizate (în lei) pe anul in curs şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea
adăugată, pentru lucrările rămase de executat.
Trebuie semnat, datat şi ştampilat atât de către solicitant cât şi de cel care intocmeste devizul,
şi vizat de diriginţii de şantier; cu menţiunea „conform cu originalul”, dacă este în copie.
Certificatul de înregistrare fiscală (CIF) este necesar pentru identificarea persoanei juridice.
Extrasul de cont bancar este necesar pentru evidenţierea codului IBAN:
 Fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru care se

solicita sprijin financiar.
Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data

depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.
Pentru lucrările propuse în devizul ce însoțește documentația necompletată în termenul prevăzut

la paragraful anterior, o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în
anul calendaristic următor.

Toţi paşii de mai sus sunt obligatorii pentru ca dosarul să fie eligibil. Nu se admit documente
transmise prin fax.



V. Selectarea cererilor se face de catre Directia Economica,Buget-Finante prin Serviciul  Buget,
Impozite si Taxe.

VI. Alocarea sprijinului financiar

Sumele acordate vor fi virate în contul instituţiei solicitante. În cazul în care contul este trecut greşit, sumele
se vor vira în conturile eparhiei aparţinătoare sau unităţii centrale de cult.

Sprijinul financiar  se acorda in baza unui contract incheiat intre Consiliul Judetean Olt si unitatea de cult
selectionata  pe baza criteriilor prevazute in prezentul ghid, in transe aferente realizarii programului sau
proiectului.

Consiliul Judetean  Olt  dispune efectuarea platii catre unitatea de cult, prin virament in contul bancar al
acesteia.

In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale , beneficiarul este obligat sa
returneze Consiliului Judetean Olt sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in
vederea finantarii altor programe si proiecte.

VII. Criterii de acordare a sprijinului financiar
Toate proiectele intocmite de unitatile de cult  apartinand cultelor religioase din judetul Olt  primite, vor fi
examinate. Dintre acestea, vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care intrunesc criteriul de selectionare :
 documentatia care insoteste cererea contine toate elementele prevazute la punctele anterioare ;

Solicitantii trebuie sa pastreze un exemplar  complet din  Cererea de finantare depusa.
Documentatiile  complete sunt supuse evaluarii pe baza urmatoarelor criterii de evaluare :

Nr.
Crt. CRITERII Punctaj maxim

acordabil
1 Criteriul cheltuielilor necesare pentru intretinerea si

functionarea unitatii de cult fara venituri sau cu venituri mici
150

2 Criteriul cheltuielilor necesare pentru construirea si repararea lacasurilor de cult 100
3 Criteriul cheltuielilor necesare  pentru conservarea si intretinerea  bunurilor de

patrimoniu
100

4 Criteriul cheltuielilor necesare pentru desfasurarea unor activitati de asistenta
sociala

50

5 Criteriul numarului de credinciosi, conform ultimului recensamant 50
6 Obiectivul este inscris in lista monumentelor istorice din Judetul Olt 50

TOTAL 500

Nota:  Pentru  criteriile prevazute la punctul 1 si 5 se depun suplimentar fata de actele  prevazute la
punctul III si IV, ca acte justificative – bilant pe anul 2014 pentru episcopii si protoerii sau cont de executie
bugetara pe anul 2014, in cazul parohiilor si situatie cu numarul de enoriasi vizat  si stampilat.

Algoritm de calcul a punctajului
Numarul de puncte total/unitate de cult = suma punctelor obtinute potrivit criteriilor specifice prezentate. Se
finanteaza, pe unitate de cult religios, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, in urma evaluarii
proiectelor pe baza criteriilor specifice, functie de sumele alocate in bugetul local in acest scop.Se acorda un
punctaj pentru proiectul care se evalueaza, in conformitate cu criteriile specifice prezentate mai sus. Punctajul
final al unui proiect va fi constituit din media aritmetica a punctajelor acordate de catre fiecare membru al
comisiei de evaluare. Sumele se vor aloca, proportional cu numarul de puncte obtinut, potrivit criteriilor
prezentate.

VIII. Termen de depunere
 Termenul limita  pentru primirea cererilor de finantare este de 27.04.2015 inclusiv.
 Solicitantii pot adresa intrebari prin e-mail, fax sau telefon la adresele de mai jos, indicand clar

denumirea programului. Termenul limita pana la care solicitantii pot cere informatii in scris este
15.04.2015, inclusiv. Raspunsurile la aceste intrebari se vor da in scris cel tarziu cu 4 zile inainte de
data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.



E-mail : cjolt@cjolt.ro
Fax      :   0249 437181
Tel       :   0249 431080 / 431081 int 157

IX. Informatii referitoare la acordarea sprijinului financiar:
 Solicitarile vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul

Consiliului Judetean Olt, cu aceasta destinatie.
 In termen de 15 zile de la data incheierii lucrarilor, Directia Economica, Buget-Finante  prin Serviciul

Buget, Impozite si Taxe, anuntă rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi alocate.
 Daca in termen de 30 de zile de la data anuntului privind rezultatul selectiei o unitate de cult nu se

prezintă pentru incheierea contractului de finantare, se consideră că oferta Consiliului Judetean Olt nu a
fost acceptată, iar proiectele in cauza se elimina de la finantare, locurile acestora fiind preluate de
celelate proiecte, in ordinea descrescatoare a punctajului.

 Alocarea sumelor se realizează prin hotărârea Consiliului Județean.

X. Justificarea sprijinului financiar

Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie să cuprindă următoarele:
 dosar de încopciat;
 adresă de înaintare modelul  inscris in anexa nr.3 la prezentul ghid.
 centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile şi dovada plăţii acestora (ordin

de plată, chitanţe sau bonuri fiscale).
 raportul de justificare modelul inscris in anexa nr.4 la prezentul ghid.
 copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii finantarii de la Consiliul Judetean Olt

sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar
alocat .

 facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase
privind viramente bancare, după caz;

 Chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu  următoarele: scopul plății,
operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți  vor fi
utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale.

 pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanţele de mână prin care se
atestă plata  vor cuprinde în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului în clar, precum şi seria
și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe raza
căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia.

 dacă pe factură se menţionează execuţia unei anumite lucrări, se va ataşa obligatoriu situaţia de lucrări.
Valoarea situaţiei de lucrări trebuie să coincidă cu valoarea facturilor;

 dacă pe factură se menţionează execuţia unei lucrări conform unui contract, se va ataşa şi contractul
respectiv ;

 pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a
ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale,
asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură
sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de
prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească
executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute mai
sus (    art. 15 alin. 1, lit. h) coroborată cu lit. d) din Normele aprobate prin H.G. nr. 1470/2002;

 facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de
situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor,
vizate de diriginţii de specialitate.

 dacă se achită un avans din lucrare, facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a
avansului si se va ataşa, de asemenea, contractul cu furnizorul respectiv;

 actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.
 toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor  purta mentiunea „conform cu originalul si

vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar, Documentele
justificative trebuie sa fie lizibile şi să NU prezinte ştersături; nu se admit documente trimise prin fax;

 Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi justificarea utilizării acestora de
către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult
beneficiară a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt
supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.

 Nu se vor admite la justificare:



- documente care conţin achiziţii de materiale sau prestări de servicii, altele decât cele pentru care a fost
acordat sprijinul financiar. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în devizul prezentat la
dosarul de acordare.
- facturi plătite înainte de primirea ajutorului financiar sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului
financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea ajutorului financiar.
 Data limită a justificării:
Potrivit prevederilor cap.4, art.15, litera i) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.

82/2001, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002, republicată, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului
984/2014, documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a  anului 2015.
În cazul primirii sprijinului financiar începând cu trimestrul IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de
la primirea acestuia.

Presedinte,
Paul STĂNESCU

Contrasemneaza,
Secretarul   judetului Olt

Gabriel BULETEANU
Director  Executiv,

Constanta DUMITRU Sef Serviciu
buget,

Impozite si taxe,
Nicolaie BUSOIU



HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie
a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi

a situaţiilor financiare pe anul 2014

Având în vedere :

 Expunerea de motive nr. 2299/10.03.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.
2300/10.03.2015;
 Raportul nr. 2301/10.03.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe;
 Raportul nr. 3261/25.03.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-
Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
 prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
 prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările și
completările ulterioare;
 prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1780/19.12.2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014;
 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/28.01.2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31
decembrie 2014;
 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art. 91, alin (1), lit. b, alin. (3), lit. a şi art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115
alin (1) lit c). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.Se aprobă contul de execuţie a bugetului local – Venituri al Consiliului Judeţean
Olt pe anul 2014, conform anexei nr.1.

Art.2.Se aprobă contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli al Consiliului
Judeţean Olt pe anul 2014, conform anexei nr. 2.

Art.3.Se aprobă contul de execuţie a bugetului aparatului propriu al Consiliului
Judeţean Olt pe anul 2014, conform anexei nr. 3.

Art.4.Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli pe anul
2014, conform anexei nr. 4.

Art.5. Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile –
Venituri pe anul 2014, conform anexei nr. 5.

Art.6.Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile –
Cheltuieli pe anul 2014, conform anexei nr. 6.

Art.7.Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice și activităților
finanţate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri, pe anul
2014 conform anexei nr. 7.

Art.8.Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice și activităților
finanţate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli, pe anul
2014, conform anexei nr. 8.

Art.9.Se aprobă contul de execuţie a donațiilor / sponsorizărilor primite și utilizate în
anul 2014, conform anexei nr. 9 .

Art.10. Se aprobă bilanţul contabil pe anul 2014, conform anexei nr. 10.



Art.11. Se aprobă contul de rezultat patrimonial pe anul 2014, conform anexei nr. 11.
Art.12. Se aprobă situaţia fluxurilor de trezorerie pe anul 2014, conform anexei nr. 12.
Art.13. Se aprobă situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor pe anul

2014, conform anexei nr. 13.
Art.14. Se aprobă plățile restante pe anul 2014, conform anexei nr. 14.
Art.15. Se aprobă situația fluxurilor de trezorerie (flux bănci)  pe anul 2014, conform

anexei nr. 15.
Art.16. Se aprobă situația privind disponibilul din mijloace  cu destinație specială pe

anul 2014, conform anexei nr. 16.
Art.17. Se aprobă situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota – parte

aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare – buget local pe anul 2014, conform
anexei nr. 17.

Art.18. Se aprobă situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota – parte
aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare – credite interne pe anul 2014, conform
anexei nr. 18.

Art.19. Se aprobă situația plăților efectuate la titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare„ pe anul 2014, conform anexei nr. 19.

Art.20. Se aprobă situația activelor fixe amortizabile - creșteri pe anul 2014, conform
anexei nr. 20.

Art.21. Se aprobă situația activelor fixe amortizabile - reduceri pe anul 2014, conform
anexei nr. 21.

Art.22. Se aprobă situația activelor fixe neamortizabile - creșteri pe anul 2014,
conform anexei nr. 22.

Art.23. Se aprobă situația activelor fixe neamortizabile - reduceri pe anul 2014,
conform anexei nr. 23.

Art.24. Se aprobă situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din
administrația locală pe anul 2014, conform anexei nr. 24.

Art.25. Anexele 1-24 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.26. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economică, Buget - Finanţe,

Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice 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, 26.03.2015
Nr. 22



HOTĂRÂRE
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 ianuarie 2015

Având  în vedere :
 expunerea de motive nr.1500/13.02.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre

nr.1501/13.02.2015;
 raportul nr.1502/13.02.2015 al Direcţiei Economica, Buget – Finanţe;
 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt

nr.14246/12.02.2015, comunicat cu adresa nr.14247/12.02.2015, înregistrat la
Consiliul Judeţean Olt sub nr.1499/13.02.2015;

 raportul nr.3261/25.03.2015 al Comisiei pentru Studii Economico–Sociale,Buget-
Finante,Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului;

 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) coroborat cu       art 115 alin(1) lit c) 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 ianuarie 2015, după cum urmează:

Nr.
Crt.

Denumire centru Cheltuiala
realizată în luna

Ianuarie
2015

Nr. mediu anual de
asistaţi  în luna

Ianuarie
2015

Costul mediu
lunar

(lei/persoană)

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

Asistenţă SLATINA
154.870 94,09 1.645,98

2 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA

125.564 55,64 2.256,72

3 Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Persoane cu
Handicap CEZIENI

115.098 64,00 1.798,41



4 Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Persoane cu
Handicap CARACAL

113.554 48,00 2.365,71

5 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă SPINENI

143.521 71,16 2.016,88

6 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă CORABIA

77.759 31,00 2.508,35

7. Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupationala
Draganesti-Olt

36.917 22,00 1.678,05

TOTAL 767.283 385,89 1.988,35

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 STANESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Judeţului Olt

Gabriel BULETEANU

Slatina, 26.03.2015
Nr. 23



HOTĂRÂRE
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 februarie 2015

Având  în vedere :
 expunerea de motive nr.2482/13.03.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre

nr.2483/13.03.2015;
 raportul nr.2484/13.03.2015 al Direcţiei Economica, Buget – Finanţe;
 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt

nr.22600/12.03.2015, comunicat cu adresa nr.22601/12.03.2015, înregistrat la
Consiliul Judeţean Olt sub nr.2481/13.03.2015;

 raportul nr.3261/25.03.2015 al Comisiei pentru Studii Economico–Sociale,Buget-
Finante,Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului;

 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) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.c) 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 februarie 2015, după cum urmează:

Nr.
Crt.

Denumire centru Cheltuiala
realizată în luna

FEBRUARIE
2015

Nr. mediu anual de
asistaţi  în luna
FEBRUARIE

2015

Costul mediu
lunar

(lei/persoană)

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

Asistenţă SLATINA
356.246 93,82 3.797,12

2 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA

145.170 55,21 2.629,41

3 Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Persoane cu
Handicap CEZIENI

176.497 64,00 2.757,77



4 Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Persoane cu
Handicap CARACAL

241.420 47,89 5.041,14

5 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă SPINENI

172.828 72,00 2.400,39

6 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă CORABIA

89.155 30,14 2.958,03

7. Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupationala
Draganesti-Olt

36.598 22,39 1.634,57

TOTAL 1.217.914 385,45 3.159,72

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 STANESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Judeţului Olt

Gabriel BULETEANU

Slatina, 26.03.2015
Nr.24



HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Județului  Olt la Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia  pentru anul 2015

Având în vedere:
 Expunerea de motive nr. 2357/11.03.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre

nr.2358/11.03.2015 ;
 Raportul comun nr.2359/11.03.2015 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al

Serviciului Dezvoltare Regională;
 Raportul nr.3181/24.03.2015 al Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică,

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 Raportul nr.3261/25.03.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat   al  județului;
 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.8/10.02.2015 cu privire la  aprobarea

bugetului propriu al Consiliului Județean Olt, pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-
2018;

 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/25.10.2007 privind constituirea Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară  SUD VEST OLTENIA, cu modificările şi completările
ulterioare;

 Prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară nr. 3 –
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

 Prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
 Prevederile art.7 și art.11 lit.b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

SUD VEST OLTENIA și art.VII din Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară  SUD VEST OLTENIA;

 Adresa nr. 1/08.01.2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SUD VEST
OLTENIA privind cotizația aferentă anului 2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.137/08.01.2015 .

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e), alin.(6) lit. c) şi art.97 alin.(1), coroborat cu
art.115 alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă cotizația Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Sud-Vest Oltenia, pentru anul  2015,  în sumă de 5.000  lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe,
Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean
Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului – Judeţul  Olt.

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului,
Gabriel BULETEANU

Slatina, 26.03.2015
Nr. 25



HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și

cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului
Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul 2015

Având în vedere:
 expunerea de motive nr. 2363/11.03.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre

nr.2364/11.03.2015 ;
 Raportul comun nr.2365/11.03.2015 al  Direcției Economice, Buget-Finanțe și al

Serviciului Dezvoltare Regională;
 Raportul nr.3181/24.03.2015 al Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică,

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 Raportul nr.3261/25.03.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe,

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat   al  județului;
 Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 8/10.02.2015 cu privire la aprobarea bugetului

propriu al Consiliului Județean Olt,  pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018;
 prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România , modificată și

completată prin O.U.G. nr. 111/2004;
 Prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
 Hotărârea nr.2/27.02.2015 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest

Oltenia privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru anul 2015;

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. e), alin.(6) lit. a) şi c) şi art.97 alin.(1), coroborat
cu art.115 alin.(1), lit.c)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de venituri și cheltuieli
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,   pentru anul  2015,  în sumă de
684.831 lei.

Art.2. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de venituri și cheltuieli
al Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul
2015,  în sumă de 116.600 lei .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, Serviciului
Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul
Olt.

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului,
Gabriel BULETEANU

Slatina, 26.03.2015
Nr. 26



HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la

Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2015

Având în vedere:
 Expunerea de motive nr. 2360/11.03.2015 cu privire la Proiectul de

Hotărâre nr. 2361/11.03.2015 ;
 Raportul comun nr.2647/17.03.2015 al Direcției Economice, Buget-

Finanțe și al Serviciului Dezvoltare Regională;
 Raportul nr.3181/24.03.2015 al Comisiei  pentru administraţie publică

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului
şi relaţii cu cetăţenii;

 Raportul nr.3261/25.03.2015 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului
public și privat   al  județului;

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 36/31.03.2011 cu privire la
aprobarea asocierii Judeţului Olt cu unele localităţi din judeţul Olt, cu
persoane juridice şi reprezentanţi ai Societăţii civile în cadrul asociaţiei
“Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” ;

 Statutul Asociaţiei “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” ;
 Contractul de finanţare nr. 159 / 15.05.2012, încheiat între Asociaţia

“Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” şi Direcţia Generală Pescuit
– Autoritatea de Management a P.O.P.;

 Prevederile Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013;
 Prevederile HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de

implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru
Pescuit prin POP 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare;

 Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările  ulterioare;
 Prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 ;
 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.8/10.02.2015 cu privire la

aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Olt, pe anul 2015 și
estimările pe anii 2016-2018;
 Adresa nr. 53/27.02.2015 a Asociației Grupul Local Prietenii

Pescarilor Olteni” privind cotizația aferentă anului 2015, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.1988/2.03.2015.

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. b), lit. e) alin.(6) lit.a), lit. c) şi
art.97 alin.(1), coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă cotizaţia Judeţului Olt pentru anul 2015 la Asociaţia
“Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, în valoare de 36.509 lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare Regională,
Direcţiei Economică, Buget - Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt.

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului,
Gabriel BULETEANU

Slatina, 26.03.2015
Nr. 27



HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt  la Uniunea Națională a

Consiliilor Județene din România  ( UNCJR)  pentru anul 2015

Având în vedere:
 Expunerea de motive nr. 2354/11.03.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre

nr.2355/11.03.2015 ;
 Raportul comun nr.2356/11.03.2015 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al

Serviciului Dezvoltare Regională;
 Raportul nr. 3181/24.03.2015 al Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică,

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 Raportul nr. 3261/25.03.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe,

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat   al  județului;
 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015 cu privire la aprobarea bugetului

propriu al Consiliului Județean Olt pe anul 2015;
 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 3/2000 privind aderarea Consiliului Județean

Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;
 Prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
 Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România;
 Adresa UNCJR nr. 29/16.02.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.

1662/19.02.2015;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e), alin.(6) lit. c) şi art.97 alin.(1), coroborat cu
art.115 alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă cotizația Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor
Județene din România (UNCJR) pentru anul  2015  în sumă de 75.331,41   lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe,
Serviciului  Dezvoltare  Regională din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului
Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi
Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt.

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului,
Gabriel BULETEANU

Slatina, 26.03.2015
Nr. 28



H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 2131/04.03.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.
2132/04.03.2015;
- Cererea doamnei Băjan Mariana în calitate de administrator  al S.C. MILAV  S.R.L. cu
sediul în localitatea Slatina, str. Aleea Înfrăţirii, nr. 1, bl. FB 3, sc. B ,et. 3, ap. 14,  judeţul Olt,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1414/11.02.2015, prin care solicită, acordarea
unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul, SLATINA PIRELLI – PIATRA OLT GARĂ;
- Adresa Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Olt nr. 240/18.02.2015, înregistrată la
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1618/18.02.2015;
- Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt nr. 2133/04.03.2015;
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement
nr. 3180/24.03.2015;
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 3181/24.03.2015;
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură nr. 3173/24.03.2015;
- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi
comerţ nr. 3194/24.03.2015;
- Prevederile art.5, art.17 alin.(1) lit.p) şi ale art.38 alin.(7) din Legea nr. 92/2007 a
serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 4 lit.h), art.31, art.35 alin.(1) şi (3) şi art.37 din Normele de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului
Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.91 alin.(1) lit.f) şi art.97 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  şi completările
ulterioare,

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu operatorului de transport rutier S.C.
MILAV  S.R.L., pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul SLATINA PIRELLI – PIATRA OLT GARĂ conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr
egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor
eliberate de compartimentele de specialitate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, şi
după achitarea tarifului stabilit prin hotărâre a Consiliului Judeţean Olt.



Art.3. Licenţa de traseu este valabila până la data de 30.12.2015, când expiră
perioada de valabilitate a contractului încheiat de operatorul de transport menţionat la art.1,
cu beneficiarul.

Art.4. Retragerea licenţei de traseu se face de către compartimentul specializat de
transport din cadrul Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii:

a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei;
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport a unor abateri grave de la

prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului
pentru efectuarea transportului public local;

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
d) la retragerea licenţei de transport.
Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică Serviciului Administrarea Patrimoniului,

Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi
Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, S.C. MILAV  S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt .

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
Secretar al Judeţului
Gabriel BULETEANU

Slatina, 26.03.2015
Nr. 29



ROMÂNIA ANEXA NR.1
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
Direcţia Tehnică şi Investiţii nr. 29/26.03.2015
Autoritatea Judeţeană de Transport

Tabel privind atribuirea unei  licenţe de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Olt

Gabriel BULETEANU
Director Executiv

Cornel MOTOI

Şef Serviciu
Costinel NETCU

Nr.
Crt.

Seria şi nr.
licenţei

de traseu

Operatorul de
transport

rutier căruia i s-a
atribuit licenţa de

traseu

Traseul

1.
Seria LST OT

nr.0000061
Valabilă până la

data de
30.12.2015

S.C. MILAV S.R.L. SLATINA PIRELLI –
PIARTA OLT GARĂ



HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea Actului Adiţional nr.3

la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului
“Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.2556/16.03.2015 referitoare la aprobarea Actului Adiţional

nr.3 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea
biodiversităţii în judeţul Olt”;

- Raportul comun nr.2558/16.03.2015 al Arhitectului Şef al Judeţului şi al Serviciului
Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu;

- Raportul nr.3173/24.03.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură;

- Raportul nr.3180/24.03.2015 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi
sportive şi agrement;

- Raportul nr.3181/24.03.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;

- Raportul nr.3194/24.03.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie,
servicii publice şi comerţ;

- Raportul nr.3261/25.03.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale buget-
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- Hotărârea Consiliul Judeţean Olt nr.188/23.12.2010 cu privire la aprobarea
Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii
în judeţul Olt”;

- Hotărârea Consiliul Judeţean Olt nr.63/26.05.2011 cu privire la modificarea şi
completarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea
biodiversităţii în judeţul Olt”;

- Hotărârea Consiliul Judeţean Olt nr.148/22.12.2011 cu privire la aprobarea Actului
Adiţional nr.2/2011 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului
“Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”;

- Actul adiţional nr.2 la Contractul de finanţare nr.129489/08.06.2012;
- Prevederile Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013;
- Ghidul Solicitantului pentru Axa 4 – “Implementarea Sistemelor Adecvate de

Management pentru Protecţia Naturii”;
- Corigendumul nr.1 la Ghidul Solicitantului şi Cererea de Finanţare pentru Axa

Prioritară 4 POS Mediu “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru
Protecţia Naturii” – Sesiunea de proiecte 4/2010;

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

- Prevederile art.91, alin.(1) lit.b) şi e), alin.(6), lit.a) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art.97, alin.(1) coroborat cu art.115, alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE:



Art.1. Se aprobă Actul Adiţional nr.3 la Acordul de parteneriat pentru implementarea
proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt” prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Unitatea de Implementare a
Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, în vederea ducerii la îndeplinire, Asociaţiei „Gândeşte Verde”, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al Judeţului
Gabriel BULETEANU

Slatina, 26.03.2015
Nr.30



H O T Ă R Â R E

cu privire la: modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 52/14.14.2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici

ai Proiectului „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR  ÎN
JUDEŢUL OLT”

Având în vedere:
-Expunerea de motive  nr. 2993/20.03.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.

2994/20.03.2015;
-Raportul Serviciului UIP, Programe şi Strategii de Mediu nr.2995/20.03.2015;
-Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe,

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr.
3261/25.03.2015;

-Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură nr.3173/24.03.2015;

-Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi
de agrement nr.3180/24.03.2015;

-Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice şi comerţ nr.3194/24.03.2015;

-Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.3181/24.03.2015.

-Ghidul solicitantului Programului Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2 – ,,Dezvoltarea
sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea sisturilor istorice
contaminate” Domeniul major de intervenție 1  << Dezvoltarea sistemelor integrate de
management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor>> ;

-Nota nr. 126266/11.12.2014 a Direcției Generale AM POS Mediu din cadrul
Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice privind aprobarea aplicației de finanțare, în
forma modificată,  a proiectului ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul
Olt”;

-Ordinul nr.7/18.02.2015 al Ministrului Fondurilor Europene – Autoritatea de
Management POS Mediu, pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor
nr.1292/27.04.2011 privind aprobarea finanţării proiectului „Sistem integrat de management
al deșeurilor în județul Olt”, cu modificările şi completările ulterioare;

-Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. 132032/28.04.2011, înregistrat la
Ministerul Fondurilor Europene sub nr. 2494/24.02.2015 și la Consiliul Județean Olt sub nr.
1758/23.02.2015

-Devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de
investiții ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Olt”;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1). lit. b), alin. (3). lit. f), art. 97 alin. (1) coroborat
cu art.115, lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  hotărâre:



Art. I. Valorile înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 52 din
14.04.2011 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Olt”, se
modifică corespunzător valorilor înscrise în anexa nr.1 (Anexa I.1) din Actul adițional nr. 3
la Contractul de finanțare nr. 132032/28.04.2011, după cum urmează:

 Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA): 111.733,138 mii lei
(din care C+M): 56.316,264 mii lei
 Valoare totala a proiectului (inclusiv TVA) 139.095,056 mii lei

din care:
-Contribuţie UE 83.594,264 mii lei
-Contribuţie din Bugetul de Stat 18.808,710 mii lei
-Contribuţie din bugetul local al judeţului Olt 36.692,082 mii lei
(2%+neeligibile+deficitul de finantare)
 din care TVA 26.643,051 mii lei

Art. II. La data adoptării prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară îşi încetează
aplicabilitatea.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef al județului Olt, Serviciului
Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu, Direcției
Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,
pentru aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, Ministerului Fondurilor
Europene – Direcţia Generală AM POS MEDIU şi Instituţiei Prefectului-Județul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretarul Judetului
Gabriel BULETEANU

Slatina,26.03.2015
Nr.31



H O T Ă R Â R E

cu privire la: - suspendare de drept contract individual de muncă;
- încetare suspendare de drept contract individual de muncă şi reluare

activitate
Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2519 din 16.03.2015 cu privire la aprobarea proiectului  de
hotărâre nr. 2520 din 16.03.2015;

- raportul nr. 2521 din 16.03.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt;

- raportul nr. 3180 din 24.03.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi
Sportive şi de Agrement;

- raportul nr. 3181 din 24.03.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;

- raportul nr. 3193 din 24.03.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate
Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte;

- raportul nr. 3261  din 25.03.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget -
Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;

- certificatul de concediu medical Seria CCMAG nr. 3989745 al domnişoarei MARINEAŢĂ
Dana Alexandra, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2503 din data de 16.03.2015;

- contractul individual de muncă nr. 310 din 08.08.2014, încheiat pe perioadă
nedeterminată, între Consiliul Judeţean Olt în calitate de angajator şi domnişoara
MARINEAŢĂ Dana Alexandra în calitate de angajat;

- prevederile art. 50 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 101 din 29.07.2013 cu privire la
aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de
Lucru al Consiliului Judeţean Olt, cu modificările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 81 din 29.05.2014 cu privire la
transformare post în statul de funcţii al Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului
Judeţean Olt;

- 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,

În temeiul art. 97 alin. (1) coroborat cu art.115  alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre:

Art. 1. Se constată suspendarea de drept a contractului individual de muncă al
domnişoarei MARINEAŢĂ Dana Alexandra - consilier juridic, grad profesional debutant, nivel
studii S în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, urmare a concediului
pentru incapacitate temporară de muncă, în perioada 11.03.2015 – 13.03.2015.

Art. 2. (1) Începând cu data de 14.03.2015, încetează suspendarea de drept a contractului
individual de muncă al domnişoarei MARINEAŢĂ Dana Alexandra - consilier juridic, grad
profesional debutant, nivel studii S în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean
Olt, pentru incapacitate temporară de muncă.

(2) Cu aceeaşi dată prevăzută la alin. (1), respectiv 14.03.2015, se aprobă reluarea
activităţii de către domnişoara MARINEAŢĂ Dana Alexandra în funcţia deţinută anterior
suspendării, respectiv în funcţia de execuţie aferentă personalului contractual de consilier juridic,



grad profesional debutant, nivel studii S în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului
Judeţean Olt.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică Buget - Finanţe, Serviciului
Financiar - Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Secretarului
Judeţului, domnişoarei MARINEAŢĂ Dana Alexandra, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi
Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  al  Judeţului
Gabriel BULETEANU

Slatina  26.03.2015
Nr. 32



HOTĂRÂRE

cu privire la:  modificare raport de serviciu prin exercitarea cu
caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante
de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a
Persoanelor Olt

Având în vedere:
 expunerea de motive nr. 2504/16.03.2015 cu privire la aprobarea proiectului  de

hotărâre nr. 2505/16.03.2015;
 raportul nr. 2506/16.03.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
 raportul nr. 3181/24.03.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică,

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;
 raportul nr. 3261/25.03.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului;
 raportul nr. 3193/24.03.2015 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate

științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte;
 raportul nr. 3180/24.03.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități

sportive și de agrement;
 adresa Consiliului Judeţean Olt nr. 141/08.01.2015 prin care a solicitat avizul

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar
a funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Olt de către domnul Cătănoiu Marian - Șef serviciu la
Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Olt;

 Avizul nr. 7400/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1717/20.02.2015;

 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 76/
27.02.2015 referitoare la modificare raport de serviciu, prin exercitarea cu caracter
temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt;

 prevederile Hotărârii  Consiliului Judeţean Olt nr. 169/27.11.2014 cu privire la
aprobare stat de funcţii pentru Direcţia Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt;

 prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001;

 prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu
privire la împuternicire Preşedinte al  Consiliului Judeţean Olt;

 prevederile art. 87 alin. (2) lit. e) şi  art. 92 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera e) 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 aprobă modificarea raportului de serviciu al domnului Cătănoiu Marian
– Şef serviciu la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a



Persoanelor Olt, prin exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere
vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, pe o
perioadă de   maximum 6 luni, începând cu data de 02.03.2015.

Art.2. Drepturile salariale ale domnului Cătănoiu Marian corespunzătoare funcţiei
publice de conducere de Director executiv se vor stabili de către Direcţia Județeană de
Evidență a Persoanelor Olt, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 76/27.02.2015 referitoare la modificare raport
de serviciu, prin exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de
Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, îşi încetează
aplicabilitatea.

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 02.03.2015 şi se
comunică Direcţiei Economică Buget - Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt, Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt şi domnului Cătănoiu Marian 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 26.03.2015
Nr. 33



HOTĂRÂRE
cu privire la: completarea „Calendarului manifestărilor culturale

în anul 2015”

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2454/13.03.2015 la Proiectul de hotărâre cu privire la: completarea
„Calendarului manifestărilor culturale în anul 2015”;
- Raportul comun al Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Consiliile Locale şi
Monitorul Oficial al Judeţului şi al Serviciului Juridic – Contencios nr. 2456/13.03.2015 cu
privire la completarea „ Calendarului manifestărilor culturale în anul 2015”;
- Raportul comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr.
3180/24.03.2015;
- Raportul comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie
copii și culte nr. 3193/24.03.2015;
- Raportul comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor omului si relaţii cu cetăţenii  nr. 3181/24.03.2015;
- Raportul comisiei pentru comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare
europeană, administrarea domeniului public și privat al județului  nr. 3261/25.03.2015;
- adresa nr. 186/20.02.2015 înaintată de Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale „Doina Oltului”, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1862 din
28.02.2015;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin (1) lit. c) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art. I. „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2015”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 194/18.12.2014, se completează după cum urmează:

1. După poziţia nr. 70, se introduce poziţia nr. 701, cu următorul cuprins:

Nr.
Crt
.

Denumirea
manifestărilor

culturale

Caracter Locul şi
perioada

de
desfăşur

are

Organizatori Colaborato
ri

MARTIE                                    MARTIE                                     MARTIE
MARTIE

70
1

„HRISTOS A
ÎNVIAT”

Naţional Slatina
Martie

Consiliul Judeţean Olt
Ansamblul Profesionist „Doina
Oltului”
Episcopia Slatinei şi
Romanaţilor



2. După poziţia nr. 120, se introduce poziţia nr. 1201, cu următorul cuprins:

Nr.
Crt.

Denumirea
manifestărilor

culturale

Caracter Locul şi
perioada

de
desfăşur

are

Organizatori Colaboratori

APRILIE                                    APRILIE                                    APRILIE
APRILIE

120
1

„SĂRBĂTOAR
EA

MÂNECĂTOR
II”

Judeţean Tufeni
Aprilie

Consiliul Judeţean Olt
Ansamblul Profesionist „Doina
Oltului”
Primăria Comunei Tufeni

Art. II. (1). Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economică, Buget-Finanțe,
Serviciului Administrație Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului,
Preşedintelui Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie,
protecţie copii şi culte a Consiliului Judeţean Olt, instituţiilor de cultură judeţene subordonate
Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean
Olt şi Instituţiei Prefectului-judeţul Olt.

(2). Instituţiile de cultură judeţene comunică organizatorilor manifestărilor
culturale prezenta hotărâre şi urmăresc realizarea manifestărilor respective.

PREŞEDINTELE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL JUDEŢULUI

Gabriel BULETEANU

Slatina, 26.03.2015
Nr. 34



HOTARÂRE

cu privire la :
- trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt şi din  administrarea

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în  domeniul
public al municipiului Slatina  şi în administrarea Consiliului Local al
municipiului Slatina;

- trecerea unui imobil din domeniul privat al Judeţului Olt şi din  administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în  domeniul
public al municipiului Slatina  şi în administrarea Consiliului Local al
municipiului Slatina.

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 3182/24.03.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr.
3183/24.03.2015;

- Adresa nr. 31402/24.03.2015 a Primăriei municipiului Slatina, înregistrată la
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3176/24.03.2015;
- Adresa nr. 24595/19.03.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2926/19.03.2015;
- Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi al Direcţiei Tehnice şi
Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt nr.
3184/24.03.2015;

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură nr. 3173/24.03.2015;

- Raportul  Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.
3181/24.03.2015;
- Raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate,
familie, protecţie copii şi culte nr. 3193/24.03.2015;

- Raportul Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe,
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr.
3261/ 25.03.2015;
- 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. 124/29.11.2007 cu privire la modificarea
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 150/29.11.2012 cu privire la trecerea unui
imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt, aflat în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în vederea scoaterii
din funcţiune şi a demolării acestuia;
- 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 art.3 alin.(1) şi alin.(3), art.4 şi art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998
privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;



- Prevederile art. 858 – 864 din Codul civil al României, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1) şi art.45
alin.(3) coroborat cu art.115 lit.(c) 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. (1). Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Olt şi din
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în
domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al
municipiului Slatina, a următoarelor imobile:
- teren în suprafaţă de S1=3155 mp;
- spălătorie în suprafaţă construită de 54 mp;
- bazin de înot în suprafaţă construită de 88 mp;
- împrejmuire cu gard metalic şi din plasă de sârmă în lungime de 288,91 ml.

(2). Imobilele menţionate la alin.(1) sunt situate în municipiul Slatina, str.
Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt şi au datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Judeţului Olt şi din
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în
domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al
municipiului Slatina, a unui imobil „Gospodărie anexă” în suprafaţă construită de 53
mp, situat în municipiul Slatina, str. Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt şi are datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art.3. Planul de situaţie pentru imobilele prevăzute la art.1 şi art.2 este  redat în
anexa nr. 3.

Art.4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Consiliul Local al municipiului Slatina va acorda drept de servitute de
trecere pe terenul S2=207 mp, pentru accesul la imobilul “Pavilion central” rămas în
domeniul public al Judeţului Olt, identificat în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.6. După preluarea imobilelor prevăzute la art.1 şi art.2, acestea vor fi utilizate
în vederea amenajării unui parc de agrement în termen de 2 ani de la data semnării
protocolului de predare – primire încheiat între Consiliul Judeţean Olt, prin grija
Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul
Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi Primăria municipiului Slatina, în
termen de 15 zile de la data adoptării de către Consiliul Local al municipiului Slatina a
hotărârii de acceptare preluare a imobilelor.



Art.7. În cazul în care nu se vor respecta termenul şi condiţia prevăzută la art.6,
acestea revin de drept în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea
Consiliului Judeţean Olt.

Art.8. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Olt,
se modifică în mod corespunzător.

Art.9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul Local
al municipiului Slatina a hotărârii de acceptare preluare a imobilelor şi 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, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Olt, Consiliului Local al municipiului 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, 26.03.2015
Nr. 35



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT ANEXA NR. 1
la H.C.J. nr. 35/26.03.2015

DATELE DE IDENTIFICARE
ale    imobilelor propuse a fi trecute din domeniul public al judeţului  Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi  Protecţia Copilului Olt, în

domeniul public al municipiului Slatina şi  în administrarea   Consiliului Local al municipiului Slatina

Denumirea şi adresa
Imobilului care se

transmite

Persoana juridică
de la care se transmite
imobilul / Codul unic de

înregistrare fiscală

Persoana juridică
la care se transmite

imobilul / Codul unic de
înregistrare fiscală

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate în administrarea
D.G.A.S.P.C. Olt care

alcătuiesc domeniul public
al Judeţului Olt

Caracteristicile
tehnice ale imobilului

Valoarea de
inventar – lei
fără TVA, la
31.12..2014

Teren
municipiul Slatina, str.

Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt

Consiliul Judeţean Olt
cod fiscal 4394706

Primăria municipiului
Slatina, judeţul Olt
cod fiscal 4394811

- Suprafaţă teren = 3155 mp
Carte Funciară nr. 55913

municipiul Slatina
Nr. Cadastral 55913

867.384,36

Spălătorie
municipiul Slatina, str.

Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt

Consiliul Judeţean Olt
cod fiscal 4394706

Primăria municipiului
Slatina, judeţul Olt
cod fiscal 4394811

1.6.2. Construcţie
Suprafaţă construită = 54 mp

Carte Funciară nr. 55913
municipiul Slatina

Nr. Cadastral 55913
(C2)

7.280,00

Bazin de înot
municipiul Slatina, str.

Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt

Consiliul Judeţean Olt
cod fiscal 4394706

Primăria municipiului
Slatina, judeţul Olt
cod fiscal 4394811

1.6.2. Construcţie
Suprafaţă construită = 88 mp

Carte Funciară nr. 55913
municipiul Slatina

Nr. Cadastral 55913
(C3)

16.500,46

împrejmuire cu gard
metalic şi din plasă de

sârmă
municipiul Slatina, str.
Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt

Consiliul Judeţean Olt
cod fiscal 4394706

Primăria municipiului
Slatina, judeţul Olt
cod fiscal 4394811

1.6.3.2. Lungime = 288,91 ml
Carte Funciară nr. 55913

municipiul Slatina
Nr. Cadastral 55913

21.310,18

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
Secretar al Judeţului
Gabriel BULETEANU

Director Executiv
Constanţa DUMITRU

Şef Serviciu
Administrarea Patrimoniului,

Director Executiv Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea
Cornel MOTOI Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice

şi Autoritatea Judeţeană de Transport
Costinel NETCU



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT ANEXA NR. 2
la H.C.J. nr. 35/26.03.2015

DATELE DE IDENTIFICARE
ale    imobilului propus a fi trecut din domeniul privat al Judeţului Olt şi din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în  domeniul

public al municipiului Slatina  şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina

Denumirea şi adresa
Imobilului care se

transmite

Persoana juridică
de la care se transmite
imobilul / Codul unic de

înregistrare fiscală

Persoana juridică
la care se transmite

imobilul / Codul unic de
înregistrare fiscală

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate în administrarea
D.G.A.S.P.C. Olt care

alcătuiesc domeniul privat
al Judeţului Olt

Caracteristicile
tehnice ale imobilului

Valoarea de
inventar – lei
fără TVA, la
31.12..2014

Gospodărie anexă
municipiul Slatina, str.

Zmeurei, nr. 9B, judeţul
Olt

Consiliul Judeţean Olt
cod fiscal 4394706

Primăria municipiului
Slatina, judeţul Olt
cod fiscal 4394811

1.2.7. Construcţie
Suprafaţă construită = 53mp

Carte Funciară nr. 55913
municipiul Slatina

Nr. Cadastral 55913
(C4)

9.159,15

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
Secretar al Judeţului
Gabriel BULETEANU

Director Executiv
Constanţa DUMITRU

Şef Serviciu
Administrarea Patrimoniului,

Director Executiv Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea
Cornel MOTOI Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice

şi Autoritatea Judeţeană de Transport
Costinel NETCU



H O T Ă R Â R E

cu privire la: aprobare structură organizatorică, organigramă, număr de
personal, stat de funcții și Regulament de Organizare și
Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea
Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.3.094 din 23.03.2015 cu privire la aprobarea proiectului  de

hotărâre nr.3.095 din 23.03.2015;
- Raportul nr.234 din 09.03.2015 al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, înaintat Consiliului Județean Olt și înregistrat
sub nr.2434 din 12.03.2015;

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.7/16.12.2014 cu privire la
aprobare modificări în Statul de Funcții al A.P.P.P.C.T. ,,Doina Oltului”;

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.1/14.01.2015 cu privire la
aprobare unele măsuri pentru funcționarea A.P.P.P.C.T. ,,Doina Oltului”;

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.2/05.03.2015 cu privire la
aprobare unele măsuri pentru funcționarea A.P.P.P.C.T. ,,Doina Oltului”;

- Adresele Instituției Prefectului Județul Olt nr.17.666/07.03.2014 și
nr.18.475/25.03.2014, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub
nr.2.985/25.03.2014 respectiv, nr. 2601 din 13.03.2014;

- Raportul nr.3.096 din 23.03.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;

- Raportul nr.3.180 din 24.03.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială,
Activități Sportive și de Agrement;

- Raportul nr.3.181 din 24.03.2015 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;

- Raportul nr.3.193 din 24.03.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;

- Raportul nr.3.261 din 25.03.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale,
Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al
Județului;

- prevederilor art.XIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri;

- prevederile art.2 alin.(1), art.6 alin.(1) lit.a), b), și c) și alin.(2), art.12 alin.(1),
art.13 alin.(1) și art.15 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor
culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările
și completările ulterioare;

- prevederile art.III alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010
pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 1 și art.2 din Legea nr.53/2003 – privind Codul Muncii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;



- prevederile cap.II lit.C și lit.D din Anexa nr.I și cap.I din Anexa nr.IV la Legea
nr.284/2010 - Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările ulterioare,

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c) și art.97 alin.(1) coroborat cu
art.115  alin.(1) lit. c) 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 structura organizatorică, organigrama, numărul de personal și
statul de funcții pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiționale ,,Doina Oltului”, la nivelul a 92 posturi, conform anexelor nr. 1 și 2.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Ansamblului
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, conform anexei
nr. 3.

Art.3. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean

Olt nr.129 din 28.08.2014, precum și orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.04.2015 și

se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului
– jud. Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Județului
Gabriel BULETEANU

Slatina 26.03.2015
Nr. 36 `



HOTĂRÂRE

cu privire la:  completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. “ OLT
DRUM” S.A, Slatina

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 3126/ 23.03.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.

3127/ 23.03.2015;
- Raportul comun nr. 3128/23.03.2015 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi al Serviciului

Juridic – Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 3181/24.03.2015;
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

nr. 3180/24.03.2015;
- Adresa S.C. „ OLT DRUM” S.A Slatina nr. 2997/19.03.2015 înregistrată la Consiliul

Judeţean Olt sub nr. 2934/19.03.2014;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 46/ 25.04. 2013 cu privire la

încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Rotea Cătălin Ştefan;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 119/ 28.08. 2014 cu privire la

încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ionică Marin;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean  Olt nr. 34/1998 cu privire la reorganizarea

R.A OLT DRUM Slatina în societate comercială;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 138/2006 cu privire la Adunarea

Generală a Acţionarilor la S.C. „OLT DRUM” S.A. Slatina;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 113/27.09.2012 cu privire la

actualizarea Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. “ OLT DRUM” S.A,. Slatina
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta
HOTĂRÂRE

Art. 1 Se desemnează domnii consilieri judeţeni – domnul MOISESCU Ion şi domnul
IRIMIA Ilie, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. “ OLT DRUM”
S.A Slatina, în locul domnilor ROTEA Cătălin Ştefan şi IONICĂ Marin , ale căror mandate de
consilieri judeţeni au încetat de drept.

Art.  2. Componenţa nominală a Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. “ OLT
DRUM” S.A Slatina, completată conform celor prevăzute la art. 1, este următoarea:

- POSTELNICU Dorin Teodor – consilier judeţean
- STANCU Nicolae– consilier judeţean
- ŞTIRBU Galina– consilier judeţean
- GALAN Valeria– consilier judeţean
- MOISESCU Ion -– consilier judeţean
- IRIMIA Ilie– consilier judeţean
- TRIFU Cătălin Victor – consilier judeţean



Art. 3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi  Investiţii, Direcţiei
Economică, Buget - Finanţe, Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi
Monitorul Oficial al Judeţului,  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
membrilor  Adunării Generale a Acţionarilor la S.C, „OLT DRUM” S.A. Slatina, domnilor
Moisescu Ion şi Irimia Ilie, precum şi domnilor Rotea Cătălin Ştefan şi Ionică Marin,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
Secretarul Judeţului Olt

Gabriel BULETEANU

SLATINA, 26.03.2015
NR.  37



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 2015

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 3170/24.03.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.

3171/24.03.2015 ;
- Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului Şef nr. 3172

/24.03.2015;
- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 3261/25.03.2015;
- Prevederile art.9 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.8/10.02.2015 cu privire la

aprobarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018;
- Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr.1 /24.03.2015;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/27.07.2006 privind aprobarea asocierii

Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi ale oraşelor
Corabia, Balş, Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, Piatra Olt şi Potcoava în scopul înfiinţării
operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publică–apă şi apă uzată în judeţul Olt;

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice
Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul ;

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014;
- Prevederile art.14 alin.(4) si art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile cap.II, secţiunea a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

nr. 51/2006, republicata, completata prin Ordonanta de Urgenta nr.68/2014;
- Prevederile art.10 si art.11 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de

canalizare nr.241/2006, republicata;

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b), e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c), art.97 alin.(1)
coroborat cu art.115 lit.c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Se aprobă plata 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 2015 în valoare de 106.759 lei.

(2) Plata cotizaţiei se va face trimestrial în tranşe egale în cuantum de 26.690
lei.



Art.2. Plata cotizaţiei prevăzută la art.1, se face din bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Olt de la cap.51.02 -“Autorităţi publice şi actiuni externe”, subcapitolul 51.02.01.03,
“Autorităţi executive”, titlul II – Bunuri şi Servicii.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica Direcţiei Economică, Buget –Finanţe,
Arhitectului Sef al Judetului şi Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe
si Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru
aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul, Preşedintelui Consiliului Judetean Olt
si Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretarul Judetului
Gabriel BULETEANU

Slatina 26.03.2015
Nr. 38



HOTARÂRE

cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2015

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 3167/24.03.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.

3168/24.03.2015;
- Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului Şef nr.

3169/24.03.2015;
- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 3261/25.03.2015;
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” înregistrată la Consiliul

Judeţean Olt cu nr. 3166/24.03.2015;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO

nr.1/24.03.2015;
- Prevederile art.9 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.8/10.02.2015 cu privire la

aprobarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.30 /30.03.2006 privind aprobarea asocierii

Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor şi oraşelor din judeţul Olt pentru
promovarea proiectului ,,Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”, în vederea
finanţării din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147/27.11.2008 privind asocierea judeţului Olt
cu localitãţile din judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã „OLT -
ECO”;

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 147/2008 privind asocierea Judeţului Olt
cu localităţile din Judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-
ECO, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile art.5, art.6, art.7 si art.8 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.101/2006, republicată;

- Prevederile art.14. alin.(4) şi art.35. din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare;

- Prevederile cap.II, secţiunea a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr. 51/2006, republicata, completata prin Ordonanta de Urgenta nr.68/2014;

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014.
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b), e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c),  art.97 alin.(1)

coroborat cu art.115 lit. c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Se aprobă plata cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2015 în valoare de 58.538 lei.



(2) Cotizaţia  se plăteşte trimestrial, respectiv:
Trimestrul I   2015 – 14.634 lei
Trimestrul II  2015 – 14.634 lei
Trimestrul III 2015 – 14.635 lei
Trimestrul IV 2015 – 14.635 lei
Art.2. Plata cotizaţiei prevăzută la art.1 alin.(2), se face din bugetul propriu al

Consiliului Judeţean Olt de la cap.51.02 -“Autorităţi publice şi actiuni externe”, subcapitolul
51.02.01.03, “Autorităţi executive” titlul II “Bunuri şi Servicii”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică,Buget –Finanţe
Arhitectului Şef al Judeţului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, Preşedintelui Consiliului Judetean Olt si
Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretarul Judetului
Gabriel BULETEANU

Slatina 26.03.2015
Nr. 39



H O T Ă R Â R E

cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt,
pe anul 2015

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.3047/23.03.2015, cu privire la Proiectul de   Hotărâre
nr.3048/23.03.2015;
- Raportul nr.3049/23.03.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe;
- Raportul nr.3261/25.03.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget -
Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 8/10.02.2015, cu privire la aprobarea
bugetului judetului Olt pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015  nr. 186/2014;
- Prevederile art.19 alin(2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
- Adresele Ministerului Sanatatii nr. NB2316/12.03.2015 si nr.NB 2105/09.03.2015;
- Adresele nr. 4652/16.03.2015 si 5058/20.03.2015, ale Spitalului  Judetean de Urgenta
Slatina, inregistrate  la Consiliul Judetean Olt sub nr.2789/18.03.2015 si nr.3014/20.03.2015;
- Ordinul ministrului sanatatii nr. 230/2015;
- Contractul incheiat intre Directia de Sanatate Publica Olt si Consiliul Judetean Olt, pentru
alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii catre autoritatile administratiei publice
locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investitiilor pentru spitalele din subordinea
acestora,  inregistrat la Directia de Sanatate Publica Olt sub nr. 313/09.03.2015 si la Consiliul
Judetean Olt sub nr. 2815/ 18.03.2015.

În temeiul art. 91 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art.45 alin (2) lit.a) coroborat
cu art.115 lit. c),  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 2015, 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 2015, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b.

Art. 3. Se aproba rectificarea fiselor obiectivelor de investitii :,, Lucrari de modernizare,
recompartimentare la etajele 3,4 apartinand sectiei de Neonatologie si etajele 7,8 apartinand
sectiei de Pediatrie, Bloc Materno-Infantil”, ,,Reabilitare si relocare spatii medicale din
pavilionul central al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina”, conform anexelor nr. 3-4.

Art. 4. Se aproba rectificarea listei pozitiei  ,,Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe
categorii de bunuri , pe anul 2015, la capitolul 66.10,,Sanatate”, subcapitolul 66.10.06
,,Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi” pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina”,
conform anexei nr.5.

Art. 5 . Se aproba rectificarea Listei Obiectivelor de investitii si ,,Alte cheltuieli de
investitii” defalcate pe categorii de bunuri, pe anul 2015, conform anexei nr. 6.

Art. 6. Anexele nr. 1 - 6   fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 7. 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, 26.03.2015
Nr.40



D I S P O  Z I Ţ I E

cu privire la:  numirea comisiei  de  recepție  la  terminarea  lucrărilor
executate  în cadrul obiectivului de  investiții ”Reabilitarea secțiilor

expoziționale la Muzeul Județean Olt și amenajări peisagistice, lucrări
decorative pentru    evidențierea   clădirii și a exponatelor”

Având  în vedere:
- Raportul nr. 3202 / 25.03.2015  al  Serviciului  Dezvoltare  Regională;
- prevederile  art. 3,  art.7 și  art. 8 din Regulamentul  de  recepție  a  lucrărilor

de  construcții  și instalații  aferente  acestora,  aprobat  prin Hotărârea  Guvernului
României  nr. 273/1994,  cu  modificările și  completările  ulterioare;

- prevederile art.62, alin.4  din Legea  nr. 448 / 2006 privind  protecția  și
promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  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,

Președintele  Consiliului  Județean  Olt  emite prezenta
d i s p o z i ț i e:

Art. 1.  (1)Se  numește  comisia  de  recepție  la  terminarea  lucrărilor executate în
cadrul  obiectivului  de  investiții ”Reabilitarea secțiilor expoziționale la Muzeul
Județean Olt și amenajări peisagistice, lucrări decorative pentru    evidențierea
clădirii și a exponatelor” în următoarea  componentă:

Președinte:  Marius  Oprescu - Vicepreședinte al  Consiliului  Județean  Olt;
Membri:   Cornel  MOTOI - Director  executiv  al  Direcției  Tehnice, Investiții;

Mihaela DRĂGĂNESCU – consilier  superior, Serviciul Urbanism, Amenajarea
teritoriului și Disciplina în Construcții;

Gheorghe NISTOR – referent de specialitate superior, Serviciul Tehnic, Investiți;
Gheorghe IORGA – Director  executiv, Direcția pentru Cultură  Olt;
Maria   TUDOSE – inspector, Inspectoratul Județean în Construcții  Olt;
Constantin COSTACHE – consilier,  Primăria municipiului  Slatina.

(2)  Recepția  la  terminarea  lucrărilor prevăzută  la  alin.(1) se va efectua în data de
30.03.2015

Art.2. (1) Prezenta  dispoziție  se  comunică  domnului Marius Oprescu,
Vicepreședinte  al  Consiliului  Județean  Olt,  Direcției  Tehnice  și  Investiții  din
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Județean  Olt  și  membrilor
comisiei  în vederea  aducerii  la  îndeplinire.



(2) Direcția  Tehnică și  Investiții comunică  data  stabilită  pentru recepție
reprezentantului Inspectoratului  în Construcții Olt,  I.S.U. Olt  ”MATEI BASARAB”,
executantului și  proiectantului.

PREŞEDINTE
Paul  STĂNESCU

AVIZAT
SECRETARUL  JUDEŢULUI

Gabriel  BULETEANU

SLATINA ,27.03.2015
Nr.106
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