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I. HOTĂRÂRI

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.4233/21.04.2015, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.4234/21.04.2015;
- Raportul nr.4235/21.04.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe;
- Raportul nr.4631/28.04.2015 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;
- Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 783/2015;
- Adresa nr. 31084/16.04.2015 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt,
inregistrata la Consiliul Judetean Olt nr. 4093/17.04.2015;
- Adresa nr. 7209/17.04.2015  a Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina, inregistrata  la Consiliul
Judetean Olt sub nr.4127/20.04.2015;

În temeiul art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art.45 alin (2) lit.a) 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 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, „Reabilitarea sectiilor expozitionale
la Muzeul Judetean Olt si amenajari peisagistice, lucrari decorative pentru evidentierea cladirii si
exponatelor” si  „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Olt”,conform anexelor nr.3-4.

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

Art. 5 . Se aproba rectificarea Listei Obiectivelor de investitii si ,,Alte cheltuieli de investitii”
defalcata 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

SLATINA, 30.04.2015 Gabriel BULETEANU
Nr.41

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi.



H O T Ă R Â R E

cu privire la : alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în

bugetul propriu al Județului Olt pe anul 2015

Având  în vedere :
 Expunerea de motive nr. 4236/21.04.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.

4237/21.04.2015;
 Raportul nr. 4238/21.04.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe;
 Raportul nr. 4631/28.04.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe,

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
 Prevederile art.15 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014;
 Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 8/10.02.2015 cu privire la
 aprobarea bugetului propriu, pe anul 2015, cu rectificarile ulterioare;
 Cererea doamnei Nețoi Grigorița din Comuna Vădastra, înregistrată la Consiliul Județean Olt

sub nr.3706/02.04.2015, prin care solicita acordarea unui sprijin financiar pentru refacerea
locuinței afectate in urma incendiului care a avut loc in data de 15 martie 2015 ;

 Ancheta socială înregistrată la Primaria Comunei Vadastra și înaintată de aceasta cu adresa
nr.1026/07.04.2015, înregistrată la Consiliul Judetean Olt sub nr.3959/09.04.2015;

 Raportul nr. 4180/20.04.2015 si devizul oferta pentru reparatii acoperis locuinta, al Direcției
Tehnice și Investiții din cadrul Consiliului Județean Olt;

 Procesul verbal de interventie nr. 016/15.03.2015 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
„Matei Basarab” Olt;

 Declarația pe propria răspundere a doamnei Nețoi Grigorița înaintată cu adresa
nr.1108/22.04.2015 a Primăriei Comunei Vădastra, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.
4396/23.04.2015.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit b), alin. (3) lit. a), art.97 alin (1) art.98 coroborat cu
art.45 alin. (2) lit. a) si 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 hotărâre;

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 38 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul propriu al Judeţului Olt pe anul 2015, în vederea acordării
unui ajutor umanitar doamnei Nețoi Grigorița, din comuna Vadastra, județul Olt.

(2) Suma alocată va fi utilizată de către doamna Nețoi Grigorița, pentru refacerea locuinței
afectate in urma incendiului care a avut loc in data de 15 martie 2015.

(3) În mod corespunzător se diminuează creditele la capitolul 54.02 „Alte servicii publice
generale” subcapitolul 54.02.05 „Fond  de   rezervă  bugetară  la  dispoziţia  autorităţilor  locale” titlul
V „Fonduri de rezervă” articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale” cu
suma de 38 mii lei şi se suplimentează cu aceeaşi sumă la capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni
externe”, paragraful 51.02.01.03 ,,Autoritati executive” titlul II „Bunuri si servicii” alineatul 20.30.30
„Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.

Art.2. (1) Doamna Nețoi Grigorița răspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile
legale, a sumei alocate potrivit art.1.



(2) Documentele  justificative (facturi, chitanțe, bonuri fiscale) urmează a fi prezentate
Primăriei Comunei Vădastra care le va înainta Consiliului Județean Olt, Serviciul Buget, Impozite si
Taxe.

(3) Pentru lucrări 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 sau
de un împuternicit al acestuia.

În caz contrar doamna Nețoi Grigorița va returna suma nejustificata Consiliului Judetean Olt.
(4) La finalizarea lucrărilor de refacere a locuinței, beneficiara ajutorului acordat conform

art.1 are obligația de a anunța Consiliul Județean Olt, despre această situație.
(5) Prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Olt se va constitui o comisie care

va verifica executarea lucrărilor, întocmind în acest sens un proces verbal de constatare, care va fi
depus împreuna cu documentele justificative  la  Consiliul Județean Olt, Serviciul Buget, Impozite si
Taxe .

Art.3. Prezenta hotărâre    se    comunică  Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului
Buget, Impozite si Taxe  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Primăriei Comunei
Vădastra, doamnei Netoi Grigorita, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului -
Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt
Gabriel BULETEANU

SLATINA, 30.04.2015
Nr.42

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi.

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea conturilor de execuţie
a bugetului Judeţului Olt

la data de 31.03.2015

Având în vedere :

 Expunerea de motive nr. 4034/15.04.2015 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.
4035/15.04.2015;

 Raportul nr. 4036/15.04.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe;
 Raportul nr. 4631/28.04.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe,

Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului;
 Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;
 Prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi 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, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 31.03.2015
conform anexelor nr. 1, 1a, 1b.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2015, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b.

Art. 3. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, 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 STANESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Judeţului Olt
Gabriel BULETEANU

Slatina, 30.04.2015
Nr. 43

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi.

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 martie 2015

Având  în vedere :
 Expunerea de motive nr.4075/16.04.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.4076/16.04.2015;
 Raportul nr. 4077/16.04.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe;
 Raportul nr.4631/28.04.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe,

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
 Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr.30672/15.04.2015,

comunicat cu adresa nr.30674/15.04.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub
nr.4029/15.04.2015;

 Prevederile art. 54 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;



 Prevederile art. 33 din Normele metodologice de   aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 268/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b), lit. d), alin. (3) lit. a), alin (5) lit. a), punctul 2,  şi art. 97,
alin. (1) 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 martie 2015, după cum urmează:

Nr.
Crt.

Denumire centru Cheltuiala realizată
în luna martie2015

Nr. mediu anual de
asistaţi  în luna
martie2015

Costul mediu
lunar

(lei/persoană)

0 1 2 3 4 = col 2/col3
1 Centrul de Îngrijire şi

Asistenţă SLATINA
149.648 94,80 1.578,56

2 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA

114.546 56,16 2.039,63

3 Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Persoane cu
Handicap CEZIENI

124.807 63,84 1.954,99

4 Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Persoane cu
Handicap CARACAL

121.426 49,16 2.470,01

5 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă SPINENI

134.642 73,03 1.843,65

6 Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă CORABIA

72.144 29,81 2.420,12

7 Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupationala
Draganesti-olt

36.973 22,39 1.651,31

TOTAL 754.186 389,19 1.937,83
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economica, Buget – Finanţe, Serviciului Buget,

Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de
Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt .

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt
Gabriel BULETEANU

SLATINA, 30.04.2015
Nr.44

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi.



H O T Ă R Â R E

cu privire la: - aprobare asociere între Judeţul Olt şi municipiul Caracal în vederea organizării
şi finanţării evenimentului Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a;

- aprobarea contractului de servicii încheiat  în vederea organizării evenimentului
Festivalul de Teatru Caracal 2015,  Ediția a V-a;

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4136 / 20.04.2015 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 4137 /
20.04.2015;
- Raportul comun nr. 4138/20.04.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe și al Serviciului
Juridic Contencios;
- Raportul nr. 4631/28.04.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanţe,
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Raportul nr. 4635/28.04.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;
- Raportul nr. 4633/28.04.2015 al Comisiei pentru cultură, învătământ, activitate stiintifică,sănătate,
familie, protectie copii si culte;
- Adresa Primăriei Municipiului Caracal nr. 6847/03.04.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt
sub nr. 4069/16.04.2015;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;
- Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art. 19, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015 cu privire la aprobarea bugetului propriu, pe
anul 2015, cu rectificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 194/18.12.2014 cu privire la aprobarea calendarului
manifestărilor culturale pe anul 2015 completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 34 /
26.03.2015;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (6) lit. a), c) și 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 h o t ă r â r e

Art.1. Se aprobă asocierea între Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, şi Municipiul
Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal,  în vederea organizării şi finanţării
evenimentului Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a.

Art. 2. Se aprobă contractul de servicii încheiat între Municipiul Caracal, prin primar, în
parteneriat cu Judeţul Olt, prin Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, în calitate de achizitor, și
Asociația „Mișcarea de Rezistență Marius Tucă” Bucureşti, în calitate de prestator, înregistrat la
Consiliul Local al Municipiului Caracal sub nr. 7065/08.04.2015, la Consiliul Judeţean Olt sub nr.
4296/22.04.2015 şi la Asociaţia „Mișcarea de Rezistență Marius Tucă” sub nr. 2/08.04.2015, în
vederea organizării evenimentului Festivalul de Teatru Caracal 2015 Ediția a V-a, anexat la prezenta
hotărâre.



Art. 3. (1) Se aprobă cuantumul contribuţiei  Consiliului Județean Olt în sumă de 200 mii lei în
vederea organizării  şi finanţării evenimentului Festivalul de Teatru Caracal 2015 Ediția a V-a.

(2) Plata se efectuează de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul
67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, articol 59.22 „Acțiuni cu caracter
științific și social - cultural”.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice,  Buget - Finanţe, Serviciului
Buget, Impozite şi Taxe  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Consiliului
local al Municipiului Caracal, Administraţiei Judeţene a Finanţelor 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, 28.04.2015
Nr. 45

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi.

HOTĂRÂRE

cu privire la:  aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului   la nivelul Județului Olt
reactualizat pentru anul 2015

Având în vedere:
 Expunerea de motive nr. 4153/20.04.2015  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.

4154/20.04.2015 ;
 raportul nr. 4155/20.04.2015 al Serviciului Dezvoltare Regională;
 raportul nr.4631/28.04.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
 raportul nr. 4633/28.04.2015 al Comisiei pentru cultură şi învăţământ;
 raportul nr.4634/28.04.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie,  servicii

publice şi comerţ ;
 raportul nr. 4635/28.04.2015 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 raportul nr. 4636/28.04.2015 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi

de agrement;
 raportul nr. 4679/28.04.2015 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică,

realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și
de arhitectură;



 Adresa nr. 4010088/08.04.2015  a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei
Basarab” al județului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3929/08.04.2015 prin
care se solicită aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului   la nivelul Județului Olt
reactualizat pentru anul 2015;

Prevederile art.1 alin. (2) , art.4 alin.(1) și (2) și art. 15 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, modificată prin O.U.G. nr. 70/2009;

Prevederile art. 5 lit.b) și c) și art.12 lit.a) din  Normele generale de apărare împotriva
incendiilor aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007;

Prevederile art. 2,3,4,6, și 8 din Anexa nr. 1  „ Metodologia de elaborare a Planului de analiză și
acoperire a riscurilor ” și Anexa nr. 2 „Structura cadru a Planului de analiză și acoperire a
riscurilor ” la Ordinul Ministrului   Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru
aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-
cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

Prevederile art.4. din Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării
principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și
organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;

Prevederile art.2 alin.(1) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile,
funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004;

Prevederile art. 2 lit. a), d), g), i) și j), art.11, art.22 și art. 25 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență ,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, modificată și completată prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.89/2014;

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.d),  alin.(5) lit. a) , pct.8 ,  art.97 alin.(1) , art.98 coroborat
cu art.45 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 Planul de Analiză și Acoperire a Riscului   la nivelul Județului Olt
reactualizat pentru anul 2015 , comunicat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei
Basarab” al județului Olt, prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1). Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare Regională, Direcţiei
Economice,Buget - Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt pentru aducere la
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt.

(2). Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt pune la
dispoziția Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului  Județean pentru Situații de Urgență Olt un
exemplar din Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Olt și transmite extrase din
acesta celorlalte  instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare
de situații de urgență în vederea cunoașterii și aplicării prevederilor documentelor respective.

PREȘEDINTE ,
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,

Gabriel BULETEANU
Slatina, 30.04.2015
Nr.46

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi.



H O T Ă R Â R E

cu privire la: desemnarea Camerei Agricole Judeţene Olt pentru emiterea avizului consultativ în
vederea eliberării atestatului de producător

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4321/22.04.2015 la Proiectul de Hotărâre  nr. 4322/22.04.2015;
- Raportul comun nr. 4323/22.04.2015 al Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu

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

- Adresa nr.429/31.03.2015 a Camerei Agricole Judeţene Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean
Olt cu nr.3570/31.03.2015;

- Adresa nr.934/24.04.2015 a Direcţiei pentru Agricultură Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean
Olt cu nr.4528/27.04.2015;

- Raportul comisiei pentru comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare
europeană, administrarea domeniului public și privat al județului  nr. 4631/28.04.2015;

- Raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerţ nr.
4634/28.04.2015;

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

- Prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare
a pieţei produselor din sectorul agricol;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.25/25.02.2010 cu privire la înfiinţarea
Camerei Agricole Judeţene Olt;

- Prevederile art. 91 alin.(1) lit.d) şi art.97 alin.1 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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

ART.1. Se desemnează Camera Agricolă Judeţeană Olt în vederea emiterii avizului consultativ
pentru eliberarea atestatului de producător.

ART.2.(1) Prevederile art.1 se aplică în cazul autorităţilor administraţiei publice locale la care
nu s-a înregistrat nici o structură asociativă profesională/patronală/sindicală din agricultură.

(2) Avizul consultativ se va elibera gratuit de către Camera Agricolă Judeţeană Olt.
(3) Deplasarea specialistului Camerei Agricole Judeţene Olt la baza de producţie a

solicitantului va fi asigurată de solicitantul avizului.
ART.3. Camera Agricolă Judeţeană Olt va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Prezenta hotărâre se comunică Camerei Agricole Judeţene Olt în vederea aducerii la

îndeplinire, primăriilor comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Olt, Serviciului Administraţie
Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI

Gabriel BULETEANU
Slatina, 30.04.2015
Nr. 47

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi.



H O T Ă R Â R E

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

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 4456 din 24.04.2015 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 4457  din

24.04.2015;
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 3885 din 06.03.2015, înaintată Consiliului

Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 2555  din  16.03.2015;
- adresa Spitalului  Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 6914  din 15.04.2015, înaintată Consiliului

Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 4079  din 16.04.2015;
- Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 14 din

14.01.2015, nr. 4 din 19.01.2015, nr. 4 din 26.01.2015, nr. 2 din 28.01.2015, nr. 7 din
28.01.2015, nr. 10 din 28.01.2015, nr. 3 din 18.02.2015, nr. 7 din 18.02.2015, nr. 8 din
18.02.2015,  nr. 2 din 25.02.2015, nr. 3 din 25.02.2015 și  nr. 1 din 09.03.2015;

- raportul nr. 4458 din 24.04.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;

- raportul nr. 4636 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive
şi de Agrement;

- raportul nr. 4635 din 28.04.2015 Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;

- raportul nr. 4634 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Agricultură,  Silvicultură, Industrie, Servicii
Publice şi Comerţ;

- raportul nr. 4633 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică,
Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte;

- raportul nr. 4631 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe,
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 61 din 20.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,gastroenterologie”
a d-lui  dr. Suseanu Constantin Dragoş;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 60 din 20.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,diabet zaharat nutriţie şi boli
metabolice” a d-nei  dr. Dudu Oana;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 55 din 20.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,ortopedie şi traumatologie” a d-lui
dr. Oprea George Andrei;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 56 din 20.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,psihiatrie” a d-nei  dr. Vocilă Luiza
Nicoleta;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 79 din 30.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,pneumologie” a    d-nei  dr. Iordache
Elena Cristina;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 80 din 30.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,pneumologie” a  d-nei  dr. Niţu
Elena Mirela;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 58  din 20.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,anatomie patologică” a d-nei  dr.
Trifan Camelia - Maria;



- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 81 din 30.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,pediatrie” a d-nei  dr. Gheorghe
Florina - Alina;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 59  din 20.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,medicină internă” a d-nei  dr.
Dumitru Ionica;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 85 din 30.01.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,obstetrică – ginecologie” a d-lui   dr.
Marinaş Marius Cristian;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 52 din 20.01.2015 referitoare
la modificarea termenului de suspendare a contractului individual de muncă al doamnei Prună
Constantina Alexandra, asistent medical principal la Secţia medicină internă.

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 149 din 27.02.2015 referitoare
la modificarea şi completarea Deciziei nr. 51/19.01.2015 privind schimbarea locului de muncă al
doamnei Boldişor Mihaela, asistent medical principal;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 82 din 30.01.2015 referitoare
la  schimbarea locului de muncă al doamnei Ghindescu Ionela, asistent medical principal;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 83 din 30.01.2015 referitoare
la schimbarea locului de muncă al doamnei Grigore Margareta, asistent medical principal;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 164 din 10.03.2015 referitoare
la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-nei dr. Niţă Virginia Oana, medic rezident anul II,
specialitatea ,,nefrologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 165  din 10.03.2015
referitoare la trecerea în anul V de rezidenţiat a d-nei dr. Niculae Anca Florentina, medic rezident
anul IV  pe post, specialitatea ,,anestezie şi terapie intensivă”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 169 din 13.03.2015 referitoare
la promovarea în funcţia de medic primar  a d-nei dr. Paraschiv Cornelia, medic specialist,
specialitatea ,,anestezie şi terapie intensivă” la Secţia A.T.I.;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 183 din 18.03.2015 referitoare
la trecerea în anul IV de rezidenţiat a d-nei dr. Rotaru (Păun) Andreea , medic rezident an III,
specialitatea ,,diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 189 din 24.03.2015 referitoare
la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-nei dr. Perianu Cristina , medic rezident pe post anul II,
specialitatea ,,neonantologie”;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 129 din 23.02.2015 referitoare
la schimbarea locului de muncă al doamnei Rădoi Elena, asistent medical principal;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 130 din 23.02.2015 referitoare
la schimbarea locului de muncă al doamnei Paraschiv Cristina, asistent medical principal;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 131 din 23.02.2015 referitoare
la schimbarea locului de muncă al doamnei Sanda Nicoleta, infirmieră;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 148 din 27.02.2015 referitoare
la schimbarea locului de muncă al doamnei Manolache Monica Maria, asistent medical;

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 147 din 27.02.2015 referitoare
la schimbarea locului de muncă al doamnei Simionescu Ana Maria, asistent medical;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014 cu privire la aprobare
organigramă și stat de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, modificată prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 13 din  10.02.2015;

- prevederile art. 182 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 15 lit. a) și b) din Normele  metodologice de aplicare a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe



exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 947/2009;

- prevederile art. 1, pct. 3 lit. a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 921/2006 privind stabilirea
atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

- prevederile art. 1, art. 2  lit. a) și f) și art. 41 alin. (1) din Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile pct. 2 (,,Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico sanitar şi
auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico – socială”) din  anexa nr. III
la Legea – cadru  nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 1 alin. (1), (2), (3) şi (5)  din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în  anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice,

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3,  art. 97 alin. (1), art.
98 coroborat cu art.  45 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 h o t ă r â r e:

Art. 1. Se aprobă transformarea a 16 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
190 din 18.12.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015,
conform anexei nr. 1  la  prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă, mutarea a 8 posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014, modificată prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015, şi repartizarea în locul acestora a 8
posturi  vacante, pentru menţinerea numărului de posturi ale structurilor respective, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

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

Consiliului Judeţean Olt nr. 190 din 18.12.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr. 13 din 10.02.2015, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1 şi art. 2 la
prezenta hotărâre, reflectate în  anexele  la  prezenta hotărâre.

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

.
PREŞEDINTE

Paul STĂNESCU
Contrasemnează

Secretar al judeţului
Gabriel BULETEANU

Slatina 30.04.2015
Nr. 48

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi



H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale, Societăţii Comerciale TUNSOIU S.R.L.

Având în vedere :
- Expunerea de motive nr. 4369/23.04.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.
4370/23.04.2014;
- Cererile domnului Tunsoiu Viorel, în calitate de administrator al S.C. TUNSOIU S.R.L., cu sediul
în localitatea SLATINA, str. Crizantemei, nr. 5, bl. 5AB, sc. A, et. 1, ap. 4,  judeţul Olt, înregistrate la
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2459/13.03.2015; nr. 2460/13.03.2015; nr. 2461/13.03.2015;
2462/13.03.2015, prin care solicită  acordarea unor licenţe de traseu pentru un serviciu de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele, GRECI - OSICA - CARACAL;
MĂRUNŢEI - DRĂGĂNEŞTI - CARACAL; DOBRUN - FĂLCOIU - CARACAL; SLATINA -
GĂNEASA - PIATRA OLT - CARACAL;
- Adresa Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Olt nr. 386/19.03.2015, înregistrată la Consiliul
Judeţean Olt sub nr. 2983/20.03.2015;
- Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt nr. 4371/23.04.2015;
- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr.
4634/28.04.2015;
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 4635/28.04.2015;
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr.
4636/28.04.2015;
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.
4679/29.04.2015;
- 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 unor licenţe de traseu, operatorului de transport rutier S.C.
TUNSOIU S.R.L., pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseele: GRECI - OSICA - CARACAL; MĂRUNŢEI - DRĂGĂNEŞTI - CARACAL;
DOBRUN - FĂLCOIU - CARACAL; SLATINA - GĂNEASA - PIATRA OLT - CARACAL,
conform anexelor 1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Licenţele 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. Licenţele de traseu sunt valabile până la data de 23.02.2018, 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. TUNSOIU 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, 30.04.2015
Nr. 49

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi.



ROMÂNIA                                                                         ANEXA NR. 1
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
Direcţia Tehnică şi Investiţii                                            nr. 49/30.04.2015
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
Secretar al Judeţului
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/Auto

1.
Seria LST OT

nr. 0000062
Valabilă până la data

de
23.02.2018

S.C. TUNSOIU S.R.L.
GRECI - OSICA - CARACAL

OT - 13 - GAH



ROMÂNIA ANEXA NR. 2
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
Direcţia Tehnică şi Investiţii nr. 49/30.04.2015
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
Secretar al Judeţului
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/Auto

1.

Seria LST OT
nr. 0000063
nr. 0000064

Valabile până la data
de

23.02.2018

S.C. TUNSOIU S.R.L.
MĂRUNŢEI - DRĂGĂNEŞTI -

CARACAL
OT - 02 - GAH
OT - 14 - GAH



ROMÂNIA ANEXA NR. 3
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
Direcţia Tehnică şi Investiţii nr. 49/30.04.2015
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
Secretar al Judeţului
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/Auto

1.
Seria LST OT

nr. 0000065
Valabilă până la data

de
23.02.2018

S.C. TUNSOIU S.R.L.
DOBRUN – FĂLCOIU -

CARACAL
OT - 20 - GAH



ROMÂNIA ANEXA NR. 4
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
Direcţia Tehnică şi Investiţii nr. 49/30.04.2015
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
Secretar al Judeţului
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/Auto

1.
Seria LST OT

nr. 0000066
Valabilă până la data

de
23.02.2018

S.C. TUNSOIU S.R.L.
SLATINA - GĂNEASA -PIATRA

OLT - CARACAL
OT - 02 - LNI



H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale TRANSBUZ S.A.

Având în vedere :
- Expunerea de motive nr. 4372/23.04.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 4373/
23.04.2015;
- Cererile domnului Oprea Eugen în calitate de administrator al S.C. TRANSBUZ S.A., cu sediul în
municipiul Slatina, str. Silozului, nr. 2, judeţul Olt, înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.
2501/16.03.2015 şi nr. 2502/16.03.2015, prin care solicită acordarea unor licenţe de traseu pentru un
serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele,
BRASTAVĂŢU - CARACAL şi BĂBICIU - CARACAL;
- Adresa Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Olt nr. 426/30.03.2015, înregistrată la Consiliul
Judeţean Olt sub nr. 3546/31.03.2015;
Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt nr. 4374/23.04.2015;
- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr.
4634/28.04.2015;
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 4635/28.04.2015;
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr.
4636/28.04.2015;
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.
4679/29.04.2015;
- 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 unor licenţe de traseu, operatorului de transport rutier S.C.
TRANSBUZ S.A., pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseele BRASTAVĂŢU - CARACAL şi BĂBICIU - CARACAL, conform anexelor nr. 1
şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Licenţele 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. Licenţele de traseu sunt valabile până la data de 23.02.2018, 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. TRANSBUZ S.A., în
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul
Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează
Secretar al Judeţului

Gabriel BULETEANU

Slatina, 30.04.2015
Nr. 50

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi.



ROMÂNIA                                                                         ANEXA NR. 1
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
Direcţia Tehnică şi Investiţii                                            nr. 50/30.04.2015
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
Secretar al Judeţului
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/Auto

1.
Seria LST OT

nr. 0000067
Valabilă până la data

de
23.02.2018

S.C. TRANSBUZ S.A.
BRASTAVĂŢU - CARACAL

OT - 61 - BUZ



ROMÂNIA ANEXA NR. 2
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
Direcţia Tehnică şi Investiţii nr. 50/30.04.2015
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
Secretar al Judeţului
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/Auto

1.
Seria LST OT

nr. 0000068
Valabilă până la data

de
23.02.2018

S.C. TRANSBUZ S.A.
BĂBICIU - CARACAL

OT - 27 - BUZ



H O T Ă R Â R E

cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt

Având în vedere:
 expunerea de motive nr. 4441 din 24.04.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 4442  din

24.04.2015;
 raportul nr. 4443 din 24.04.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
 raportul nr. 4635 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;
 raportul nr. 4636 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi

Sportive şi de Agrement;
 raportul nr. 4633 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică,

Sănătate Familie, Protecţie Copii şi Culte;
 raportul nr. 4631 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 2/09.01.2013 referitoare

la suspendare de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public;
 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 83 din 03.03.2015

referitoare la modificare raport de serviciu prin mutare definitivă în cadrul instituţiei publice şi
stabilire  drepturi salariale;
 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 50 din 09.02.2015

referitoare la modificare raport de serviciu prin mutare definitivă în cadrul instituţiei publice şi
stabilire  drepturi salariale;
 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 203 din 07.08.2013

referitoare la încetare detaşare;
 referatul nr. 1866 din 25.02.2015 al domnişoarei Ştefănescu Ana – Venera, şef serviciu la

Serviciul Juridic – Contencios;
 referatul nr. 4367 din 23.04.2015 al domnişoarei Ştefănescu Ana – Venera, şef serviciu la

Serviciul Juridic – Contencios;
 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 109 din 01.04.2015

referitoare la aprobarea statului de personal pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, cu  drepturile
salariale începând cu data de 01 aprilie 2015, cu modificările ulterioare;
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 180 din 20.12.2013 cu privire la stabilire

funcţii publice, prin modificarea calităţii unor posturi din statul de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din posturi aferente personalului contractual în posturi
aferente funcţiilor publice de execuţie şi aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), 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 h o t ă r â r e:



Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 01.05.2015, transformarea următoarelor posturi din
statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt:

a) transformarea postului vacant, aferent categoriei funcţionarilor publici de execuţie de
consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul Serviciului Juridic –
Contencios al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia nr. 81 în statul de
funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 180 din 20.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare),
în post de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S;

b) transformarea postului vacant, aferent categoriei funcţionarilor publici de execuţie de
inspector, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S din cadrul Serviciului Relaţii Publice,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională (poziţia nr. 91 în statul de
funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 180 din 20.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare)
în post de referent de specialitate, clasa II, grad profesional debutant, nivel studii SSD.

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

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

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Juridic -
Contencios, Serviciului Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă
Decizională, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  al  Judeţului

Gabriel BULETEANU

Slatina 30.04.2015
Nr.  51

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi.
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