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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.6411/18.06.2015, cu privire la Proiectul de   Hotărâre 
nr.6412/18.06.2015; 
- Raportul nr.6413/18.06.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe; 
- Raportul nr.6652/24.06.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015, cu privire la aprobarea 
bugetului județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare; 
- Prevederile art. 15 alin. (3) din Legea 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; 
- Prevederile art. 175 alin. (18) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009, 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul de convergență, cu modificările și completările ulterioare; 
- Adresa nr. 2836/11.06.2015 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 6178/11.06.2015; 
- Adresa nr. 11410/15.06.2015 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 6250/15.06.2015; 
- Referatul nr. 6334/17.06.2015 al Direcției Tehnice și Investiții  din cadrul Consiliul Județean 
Olt. 
 
        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. 98 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 h o t ă r â r e: 
 
 

          Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de 
Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 1a , 1b. 
          Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice și activităților finanțate 
integral sau parțial  din venituri proprii, pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de 
Dezvoltare pe anul 2015, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 
          Art.3. Se aprobă rectificarea fișei obiectivului de investiții „SISTEM INFORMATIC 
INTEGRAT, pentru proiectul „Creșterea eficienței serviciilor administrației publice locale din 
județul Olt prin implementarea unei soluții e-guvernare performante”, conform anexei nr.3. 
          Art.4. Se aproba rectificarea fișei obiectivului de investiții „Sistem integrat de 
management al deșeurilor în județul Olt”, conform anexei nr. 4. 
  Art.5. Se aproba rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții“ defalcată pe 
categorii de bunuri repartizate la capitolul 51.02 „Autoritati publice și acțiuni externe”, 
paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive” pentru anul 2015, conform anexei nr.5. 



 

  Art.6. Se aproba rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 
categorii de bunuri la capitolul 66.10 „Sănătate”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”,  
pentru „Spitalul  Județean de Urgență Slatina” pe anul 2015, conform anexei nr. 6. 
          Art. 7. Se aproba lista poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de 
bunuri la capitolul 84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri și poduri”, pe anul 
2015, conform anexei nr.7. 
         Art. 8. Se aproba rectificarea fișei obiectivului de investiții „Consolidare și reabilitare 
podeț din beton armat pe drum județean DJ 546A , km 29+500, comuna Nicolae Titulescu”, 
conform anexei nr. 8. 

Art. 9  Se aproba fișa obiectivului de investiții „Refacere alunecare prin consolidarea 
corpului  drumului, terasamentelor și versanților  după inundații pe drumul județean, DJ 657B, 
com. Colonești,   km 13+960 ”, conform anexei nr. 9. 

Art.10. Se aproba rectificarea listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații pe 
drumurile județene, pe anul 2015, conform anexei nr. 10. 

Art. 11. Se aproba rectificarea listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de 
investiții” defalcate pe categorii de bunuri, pe anul 2015, conform anexei nr.11. 
         Art. 12. Anexele nr. 1 - 11   fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
         Art. 13. Prezenta   hotărâre   se   comunică    Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  
Serviciului  Buget,  Impozite  și Taxe,  Serviciului Financiar -Contabilitate, Direcției  Tehnice 
și Investiții, Serviciul Tehnic-Investiții 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, 25.06.2015 
Nr.60  
3ex. 
 
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi„pentru”. 



 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 

cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Directiei 

Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, 
pentru luna mai 2015  

 
 
 Având  în vedere : 
 expunerea de motive nr.6326/17.06.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.6327/17.06.2015; 
 raportul nr.6328/17.06.2015 al Direcţiei Economice,Buget-Finanţe; 
 raportul nr.6650/24.06.2015 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.46068/15.06.2015, comunicat cu adresa nr.46069/15.06.2015, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.6281/16.06.2015; 

 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,  art. 

97. alin. (1) si  art.115 alin(1) lit.c) coroborate cu art.45 alin(1) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1.  Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană cu handicap 
îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru luna mai 2015, după cum urmează:   

 
Nr. 
Crt. 

Denumire centru Cheltuiala 
realizată în luna 

mai 
2015 

Nr. mediu anual de 
asistaţi  în luna 

mai 
2015 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

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

Asistenţă SLATINA 
234.812 92,06 2.550,64 

 2 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 

134.951 58,00 2.326,74 

3 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CEZIENI 
 

132.381 63,54 2.083,42 

4 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CARACAL 

152.269 50,00 3.045,38 

5 Centrul de Îngrijire şi 129.143 74,97 1.722,59 



 

Asistenţă SPINENI 
6 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
76.281 32,13 2.374,13 

7 Centrul de Integrare prin 
Terapie Ocupationala 
Draganesti-olt 

37.510 25,00 1.500,40 

  TOTAL  897.347 395,70 2.267,74 
 

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, 25.06.2015 
Nr. 61         
2ex.    
   
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi„pentru” 
 
 
 
 



 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 

privind: acordarea în anul 2015 a sprijinului financiar din bugetul 
Consiliului Judeţean Olt, pentru  unităţile de cult aparţinând cultelor  religioase 

din Judeţul Olt 
 
   Având in vedere : 

• Expunerea de motive nr.6287/16.06.2015 cu privire la proiectul de hotărâre  
nr.6288/16.06.2015; 

• Raportul  nr.6289/16.06.2015 al Direcţiei Economice,Buget-Finanţe; 
• Raportul nr.6651/24.06.2015  al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
• Raportul nr.6617/24.06.2015 al Comisiei pentru cultura, invatamant, activitatea 

stiintifica, sanatate, familie, protectie copii si culte; 
• Raportul nr.6565/23.06.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
• Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.21/26.03.2015 cu privire la  aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru acordarea în anul 2015 a sprijinului financiar din bugetul 
Consiliului Judetean Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 
Judeţul Olt; 

• Procesul-verbal nr. 6268/16.06.2015 al Comisiei de evaluare numită prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Olt nr.156/06.05.2015; 

• Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

• Prevederile art. 4 alin. (2) și art. 5  din 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 art. 14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Anexei nr.8, cap.I lit.B, pct.9 din  Legea 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, cu  
rectificările ulterioare. 

 
     În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b), art. 97 alin. (1) și art.115 alin. 
(1) lit. c) coroborate cu art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea  administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adopta prezenta hotărâre: 

 
 
Art. 1.(1)  Se aprobă  acordarea în anul 2015 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului 
Judeţean Olt, pentru  unităţile de cult aparţinând cultelor  religioase din Judeţul Olt, in 
cuantumul stabilit de catre Comisia de evaluare a documentatiilor, numită prin Dispozitia 
Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 156/06.05.2015, conform  anexei nr. 1. 



 

           (2)  Se aprobă  contractul cadru privind  acordarea în anul 2015 a sprijinului financiar 
din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru  unităţile de cult aparţinând cultelor  religioase din 
Judeţul Olt, conform  anexei nr. 2 . 
 Art.2.  Anexele  nr.1-2 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul Consiliului Judetean Olt : http://www.cjolt.ro și 
se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciul Buget, Impozite și Taxe din 
cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean  Olt, Președintelui Consiliului 
Județean Olt si Institutiei Prefectului Județului Olt.     
               
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

                                                                        
                                

 
 
 

               
                                                                                         Contrasemnează,                                                 

                                                                                  Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                    Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLATINA, 25.06.2015 
Nr. 62         
2ex.      

 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 de voturi„pentru”. 



 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:  aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului   
„Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare- Valea Mare- 

Priseaca – Poboru -Spineni-DN67B, km 33+650-km39+800 „ 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 6271/16.06.2015 cu privire la aprobarea Proiectului de 

Hotărâre nr. 6272/16.06.2015 ; 
 raportul nr.6273/16.06.2015 al  serviciului dezvoltare regională; 
 raportul nr.6649/24.06.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
 raportul nr. 6630/24.06.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

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

 raportul nr. 6566/23.06.2015 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Prevederile documentelor de programare la nivel național și  regional pentru perioada 
2014-2020 ; 

 Prevederile cap. II.2. – Criterii de eligibilitate din Ghidul Solicitantului pentru Programul 
INTERREG VA România-Bulgaria;  

 Prevederile cap.5 - Viziunea  Consiliului Județean Olt   pentru perioada de 
programare 2014-2020 din Strategia de dezvoltare a județului Olt pentru perioada 2014-
2020; 

 Prevederile art.23, alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), c), alin.(3), lit.f), alin.(6) lit. a) , art.97, alin.(1) 

și art.115 alin.(1), lit.c) coroborate cu art.45 alin.(2), lit.d) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea  realizării proiectului „Modernizarea  
drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare- Valea Mare- Priseaca – 
Poboru -Spineni-DN67B, km 33+650- km 39+800” .  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului 
dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  pentru 
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului 
– judeţul  Olt. 

 
                  PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  
 Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 
                                                      Gabriel BULETEANU  

Slatina, 25.06.2015 
Nr. 63 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 



 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:  aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului   
„Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare- Valea Mare- 

Priseaca – Poboru -Spineni-DN67B, km 13+380-km 29+170 „ 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 6274/16.06.2015 cu privire la aprobarea Proiectului de 

Hotărâre nr. 6275/16.06.2015 ; 
 raportul nr.6276/16.06.2015 al  serviciului dezvoltare regională; 
 raportul nr.6648/24.06.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
 raportul nr. 6629/24.06.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

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

 raportul nr. 6567/23.06.2015 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Prevederile documentelor de programare la nivel național și  regional pentru perioada 
2014-2020 ; 

 Prevederile cap. II.2. – Criterii de eligibilitate din Ghidul Solicitantului pentru Programul 
INTERREG VA România-Bulgaria;  

 Prevederile cap.5 - Viziunea  Consiliului Județean Olt   pentru perioada de 
programare 2014-2020 din Strategia de dezvoltare a județului Olt pentru perioada 2014-
2020; 

 Prevederile art.23, alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), c), alin.(3), lit.f), alin.(6) lit. a) , art.97, alin.(1) 

și art.115 alin.(1), lit.c) coroborate cu art.45 alin.(2), lit.d) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea  realizării proiectului „Modernizarea  
drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare- Valea Mare- Priseaca – 
Poboru -Spineni-DN67B, km 13+380- km 29+170” .  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget - Finanțe, 
Serviciului dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Olt. 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  
 Contrasemnează,  

Secretar al Judeţului, 
                                                      Gabriel BULETEANU  

Slatina, 25.06.2015 
Nr. 64     

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 
 



 

 
H O T Ă R Â R E 

 
  privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale,  Societăţii Comerciale  
RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 6304/16.06.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
6305/16.06.2015; 
- Cererea domnului MUNTEANU MARIAN în calitate de administrator al S.C. RAISSAN 
SPRINTOUR S.R.L. din localitatea Priseaca,  str. Principala, nr. 426, judeţul Olt, înregistrata la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5894/03.06.2015,  prin care solicită acordarea unei licenţe de traseu 
pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  
SINESTI – POTCOAVA – JITARU – SLATINA; 
- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială A.R.R. Olt nr. 804/12.06.2015, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6299/16.06.2015; 
- Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt  nr. 6306/16.06.2015; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 6562/23.06.2015; 
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 
6576/23.06.2015; 
-  Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 
6625/24.06.2015; 
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 
6632/24.06.2015;  
-   Raportul Comisiei pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 6641/24.06.2015; 
-  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 alin (11) şi (2), 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), 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 hotărâre: 
 
       Art.1. Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu, operatorului de transport rutier S.C. RAISSAN 
SPRINTOUR S.R.L., pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, pe traseul: SINESTI – POTCOAVA – JITARU – SLATINA, 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 16.03.2016, 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. RAISSAN 
SPRINTOUR 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, 25.06.2015 
Nr. 65 
  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi ,,pentru”. 
 
 



 

 
ROMÂNIA                                                                       ANEXA  
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                            la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                                  
Direcţia Tehnică şi Investiţii                                         nr. 65/25.06.2015                   
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/ Auto 

    
 
   1. 

Seria LST OT 
nr.0000069 

Valabilă până la 
data de 

16.03.2016 

S.C. RAISSAN 
SPRINTOUR 

S.R.L.  

 
 

SINESTI – POTCOAVA – 
JITARU – SLATINA 

OT - 15 - YSA 



 

H O T Ă R Â R E 
 

                cu privire la:  aprobare transformări şi mutări de  posturi în  statul  de funcții   
                                        al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA  
                               
                                                     
    
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 6495 din 22.06.2015 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 6496  din 

22.06.2015; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 8769  din 13.05.2015, înaintată Consiliului 

Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 5490  din  20.05.2015; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 10623 din 04.06.2015, înaintată Consiliului 

Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 5976  din 04.06.2015; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 10671 din 04.06.2015, înaintată Consiliului 

Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 6058  din 08.06.2015; 
- Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 16 din 

09.03.2015, nr. 4,  9,  20 și  27 din 24.03.2015, nr. 4 din 30.03.2015, nr. 3 și  8 din 14.04.2015,  
nr. 3 din 17.04.2015,  nr. 4  din 23.04.2015 și nr. 9,  15 și  16  din 27.04.2015 și nr. 4 din 
28.05.2015; 

- raportul nr. 6497 din 22.06.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 6645 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- raportul nr. 6618 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 
Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 6575 din 23.06.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive 
şi de Agrement; 

- raportul nr. 6568 din 23.06.2015 Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 236 din 14.04.2015 
referitoare la trecerea în anul II de rezidențiat a d-nei dr. Moraru Andreea Ana Victoria, medic 
rezident an I pe post, specialitatea ,,chirurgie vasculară”;   

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 205 din 31.03.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,recuperare, medicină 
fizică și balneologie”  a d-nei  dr. Nicola Cristina Alina;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 179 din 17.03.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Vărzaru Ileana - Mariana, infirmieră;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 207 din 31.03.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Ciobanu Doina Florina, asistent medical 
principal;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 208 din 31.03.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Sterpu Ileana, asistent medical principal; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 209 din 31.03.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Costache Carmen Florina, asistent 
medical principal;   

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 212 din 31.03.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Popescu Mariana Tatiana, asistent 
medical principal; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 216 din 31.03.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Sîrmon Florinica Liliana, asistent medical 
principal la Secţia pediatrie; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 258 din 29.04.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic primar a doamnei dr. Opri Nadia, medic specialist, 
specialitatea ,,medicină de laborator” la Laborator analize medicale;   



 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 250 din 23.04.2015 
referitoare la modificarea termenului de suspendare a contractului individual de muncă al doamnei 
Petrescu Stela Cristina, asistent medical la Laborator explorări funcţionale;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 276 din 12.05.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Teodorescu Corina, asistent medical 
principal la Secția O:R.L.;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 270 din 06.05.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Vărzaru Ileana - Mariana, infirmieră;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 265 din 04.05.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Nițu Iuliana, asistent medical principal la 
Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 319 din 29.05.2015 
referitoare modificarea și completarea Deciziei nr. 261/29.04.2015 privind  schimbarea locului de 
muncă al doamnei Paraschiv Lenuța, asistent medical principal;   

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 260 din 29.04.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Vișan Felicia, asistent medical principal la 
Laborator explorări funcționale; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 245 din 22.04.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Marinescu Niculina,  infirmieră; 

- 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 și nr.  48 din 30.04.2015; 

- 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 5 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014, 
modificat prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015 și nr. 48 din 30.04.2015,   
conform anexei nr. 1  la  prezenta hotărâre.  
     Art. 2.  Se aprobă  mutarea a 12 posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014, 
modificat prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015 și nr. 48 din 30.04.2015, 



 

şi repartizarea în locul acestora a 12 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, modificat prin Hotărârile Consiliului Județean 
Olt nr. 13 din 10.02.2015 și nr. 48 din 30.04.2015, 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 25.06.2015 
Nr. 66 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi pentru 
 
 
 



 

H O T Ă R Â R E 
     cu privire la: -   numire  în funcţia de manager (director) al  Centrului  Județean  
                                pentru  Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și     
                                Cultural Olt; 
                           -    încetare contract de management interimar 
                     
       Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.  6322  din  17.06.2015 cu privire la aprobarea proiectului  
de hotărâre nr. 6323   din 17.06.2015 ; 

- procesul – verbal nr. 4558  din 27.04.2015 cu rezultatele finale ale  concursului de 
proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului 
de manager (director) al  Centrului  Județean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiționale şi Cultural Olt; 

- raportul nr. 6324 din 17.06.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 6646 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 
Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

- raportul nr. 6620 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 6573 din 23.06.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr. 6571 din 23.06.2015 Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- contractul de management,  înregistrat la  Consiliul Județean Olt sub nr. 3537 
din 30.03.2015 și la Centrul  Județean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiționale şi Cultural Olt sub nr. 76  din 30.03.2015, încheiat între 
Consiliul Judeţean Olt,  reprezentat prin Preşedinte - Paul STĂNESCU,  şi managerul 
(directorul)  interimar al Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiționale şi Cultural Olt, domnul  DUMITRESCU Florian, contract încheiat pentru 
perioada asigurării interimatului de maximum 120 de zile, respectiv pe perioada   
27.03.2015 până ce târziu la data de 24.07.2015;  

- contractul de management,  înregistrat la  Consiliul Județean Olt sub nr.  6018 
din 05.06.2015  și la Centrul  Județean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiționale şi Cultural Olt sub nr.  317   din   05.06.2015,  între Consiliul 
Judeţean Olt,  reprezentat prin Preşedinte - Paul STĂNESCU şi managerul (directorul)  
Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale şi Cultural 
Olt, domnul  Dumitrescu Florian, pe perioada 05.06.2015 – 05.06.2018;   

- prevederile Dispoziţiei  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 146  din 
29.04.2015 cu privire la  aprobare rezultat final,  proiect  de management câştigător   
şi durată contract de management,  la concursul de management organizat  de 
Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director)  al Centrului 
Județean de pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt;  

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 183  din 
05.06.2015  cu privire la numirea  în funcţia de manager (director) al Centrului 
Județean de pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt;  

- prevederile Hotărârii  Consiliului Judeţean Olt nr. 104 din 29.07.2013 cu privire la 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Centrul Județean de pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 81 din 30.07.2008 cu privire la 
împuternicire Preşedinte al  Consiliului Judeţean Olt;  



 

- prevederile art. 20 alin (5) şi (6) și art. 29 alin. (3) și (4)  din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
aprobată cu modificări și completări  prin Legea nr. 269/2009, cu modificările   și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin  (2)  lit.  e) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

      În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2), lit. e), art. 97 alin. (1) şi art. 45  alin. (1) 
coroborat cu prevederile art. 98 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. -  (1) Domnul  DUMITRESCU Florian se numește în funcţia de manager 
(Director, nivel S, gradul II) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale și Cultural Olt”  pe o perioadă de 3 ani.  
           (2) Numirea domnului  DUMITRESCU Florian în funcţia de manager (Director, 
nivel S, gradul II) al  Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt  se face urmare a rezultatului final al concursului de 
management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru  ocuparea postului de 
manager (director) al Centrului Județean de pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale și Cultural Olt, concretizat în nota finală 9,50  obţinută de domnul  
DUMITRESCU Florian,  conform  procesului  – verbal  nr.   4558 din 27.04.2015 al 
Comisiei de concurs.  
    Art. 2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri încetează 
contractul  de management, înregistrat la  Consiliul Județean Olt sub nr. 3537  din 
30.03.2015  și la Centrul  Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiționale şi Cultural Olt sub nr. 76  din 30.03.2015, încheiat  între Consiliul Judeţean 
Olt, reprezentat prin Preşedinte - Paul STĂNESCU, şi managerul (directorul) interimar 
al Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale şi 
Cultural Olt, domnul  DUMITRESCU Florian, contract încheiat pentru perioada 
asigurării interimatului de maximum 120 de zile, respectiv pe perioada  27.03.2015 
până cel târziu la data de 24.07.2015. 
      Art. 3. Prevederile  Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 183  din 
05.06.2015  cu privire la numirea  în funcţia de manager (director) al Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt îşi încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri.   
      Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 05.06.2015 și se comunică 
Direcției Economice, Buget – Finanțe  și Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Centrului 
Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale şi Cultural Olt şi 
domnului DUMITRESCU Florian,  în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.    
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
                                                                           

                                                                                  Contrasemnează 
                                                                                 Secretar al judeţului 

                                                                                               Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi pentru 



 

H O T Ă R Â R E 
 
 
     cu privire la: - organizarea în trimestrul al III –lea al anului 2015 a examenului de 

promovare a persoanelor încadrate în funcţii contractuale din cadrul 
aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt care 
îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat 
superior; 

                          - constituire comisie de examen, comisie de soluţionare a contestaţiilor 
şi desemnare secretar la examenul de promovare în grad profesional 
imediat superior, organizat în trimestrul al III – lea al anului 2015       

 
 
 

   -  expunerea de motive nr. 6369 din 18.06.2015 la proiectul de hotărâre nr. 6370 din 
18.06.2015; 

     - raportul nr. 6371/18.06.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul  Unităţilor 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 6572 din 23.06.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 
Sportive şi de Agrement; 

-   raportul nr. 6570 din 23.06.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 6624 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 
Servicii Publice şi Comerţ; 

-  raportul nr. 6621 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate  
Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

     -  prevederile art. 791, art. 794 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

     -  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; 

- 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; 

     - referatul de evaluare al consilierului juridic debutant nr. 5960/04.06.2015, întocmit de 
domnul Gabriel BULETEANU - secretar al Judeţului;    

     -  adresa nr. 5980 din 04.06.2015 a Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare referitoare la solicitare reprezentanţi Sindicatul „CONSOLT”; 

     - adresa nr. 21 din 05.06.2015 a Sindicatului „CONSOLT”, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 6216 din 12.06.2015 referitoare la desemnare reprezentanţi; 

     -  prevederile art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7 art. 8, art. 21 – 26 şi art. 68 alin. (1) din 
Regulamentul privind promovarea personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate şi aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, precum şi 
din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice  

         subordonate Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt nr. 174 din 28.05.2015; 

           - prevederile art. 1, art. 2 lit. a) şi f) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
 În temeiul art. 97 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (1) 

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



 

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 

 
 
Art. 1. (1) Se aprobă organizarea în trimestrul al III –lea al anului 2015 a examenului de 

promovare în gradul profesional imediat superior a domnişoarei Dana - Alexandra 
MARINEAŢĂ – consilier juridic debutant în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Judeţean Olt. 

              (2) Organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, 
stabilirea datei şi publicitatea examenului, se realizează de către Serviciul Resurse Umane 
şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, conform prevederilor art. 10 şi art. 12 din Regulamentul privind promovarea 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 174 din 
28.05.2015. 

Art. 2. (1) Se constituie Comisia de examen la examenul de promovare în gradul 
profesional imediat superior a domnişoarei Dana Alexandra MARINEAŢĂ – consilier juridic 
debutant în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, în următoarea 
componenţă:  

  - Valeria GĂLAN                                   -  Consilier judeţean - preşedinte;                                                                                                                                                                                                                        
       - Mirela Cristiana SMARANDACHE  -  Consilier juridic, grad profesional principal                 

Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări;                                                                                   
       - Costinel NETCU                                 -  Reprezentant al Sindicatului CONSOLT. 
     (2) Membrii supleanţi ai comisiei constituită la alin. (1) sunt următorii: 
       - Nicolae STANCU                                -  Consilier judeţean ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
       - Flavius - Daniel COSTACHE         - Consilier în cadrul aparatului de specialitate 
                                                                               al Consiliului Judeţean Olt; 
       - Cornel NICULA                              -  Reprezentant al Sindicatului CONSOLT. 

 
Art. 3. (1) Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de 

promovare în gradul profesional imediat superior a domnişoarei Dana Alexandra 
MARINEAŢĂ – consilier juridic debutant în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Judeţean Olt, în următoarea componenţă:  

  -  Nicolae VITAN                                     - Consilier judeţean - preşedinte;               
  - Alin – George RUŢĂ                  - Consilier juridic, grad profesional superior                  

Serviciul Juridic Contencios; 
  - Sorin Nicolae CONSTANTINESCU    -  Reprezentant al Sindicatului CONSOLT; 

     (2) Membrii supleanţi ai comisiei constituită la alin. (1) sunt următorii: 
  - Dorin Teodor POSTELNICU               -  Consilier judeţean ;                                                                                                                     

       -  Aurora SÎRBU                               - Consilier în cadrul aparatului de specialitate 
                                                                                     al Consiliului Judeţean Olt ;                                                                                   
       - Elena ŢONEA                                 -  Reprezentant al Sindicatului CONSOLT.  
   
  
      Art. 4. Se numeşte secretar al Comisiei de examen şi al Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor doamna Ionica GHEORGHE - inspector, clasa I, grad profesional principal, nivel 
studii S la Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt.   
    
 
 



 

     Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, persoanelor nominalizate la art. 2 - 3 în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt şi domnişoarei Dana 
Alexandra MARINEAŢĂ. 

 
 

 
 
 

 
                                                   PREŞEDINTE 
                                                Paul STĂNESCU 

                                                        
                              

CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                  
                                                                          Secretar  al  Judeţului                    
                                                                          Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi ,,pentru”. 

 
 
 
 



 

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. 5981 din 04.06.2015 la proiectul de hotărâre nr. 5982 din 

04.06.2015; 
        - raportul nr. 5983 din 04.06.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 
        -   raportul nr. 6574 din 23.06.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 
        -  raportul nr. 6569 din 23.06.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
        -   raportul nr. 6647 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;  
        -  raportul nr. 6619 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
- certificatul de concediu medical Seria CCMAH nr. 1545133 al domnişoarei 

MARINEAŢĂ Dana Alexandra, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5865 din data 
de 02.06.2015; 

- 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. 791, art. 794 alin. (2) şi art. 797 din Regulamentul cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

- prevederile art. 151 şi art. 153 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 77/2008; 

- 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), art. 115 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 45 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 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 27.05.2015 – 29.05.2015.  

Art. 2. (1) Începând cu data de 30.05.2015, 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 30.05.2015, 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 Economice 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  25.06.2015 
Nr. 69 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi ,,pentru”. 
 

 



 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: - completare componență 
 a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

 
 

Având în vedere: 
         - Expunerea de motive nr. 6398/18.06.2015 la Proiectul de Hotărâre nr. 
6399/18.06.2015; 
        - Raportul nr.6400/18.06.2015 al Serviciului Relații  Publice, A.T.O.P. și Transparență 
Decizională 
       - Raportul nr.6564/23.06.2015 al Comisiei pentru administratie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii. 
       - Raportul nr.6610/24.06.2015 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activități științifice, 
sănătate, familie, protecție copii și culte 
       - Raportul nr.6642/24.06.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanțe, integrare europeana, administrarea domeniului public și privat al județului. 

- Adresa nr.1814815/02.06.2015 a Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt “Gl.c.a. 
Constantin Dimitrescu” referitoare la datele de identificare ale domnului Inspector Șef Drejoi 
Tudor Dorel;  

- Adresa nr.4012265/29.05.2015 a Inspectoratului Pentru Situații de Urgență „Matei 
Basarab” al Judetului Olt referitoare la datele de identificare ale domnului Inspector Șef 
Tănase Adrian; 

-Adresa nr.53502/28.05.2015 a Direcției Poliția Locală, din subordinea Primăriei 
Municipiului Slatina, referitoare la datele de identificare ale domnului Pop Constantin Adrian; 

-Prevederile art. unic pct.1 din Legea nr.107 din 14 mai 2015 pentru modificarea și 
completarea art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Dispoziția nr.548/16.08.2012 a Președintelui Consiliului Județean Olt cu privire la 
desemnare reprezentanți ai comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică; 

-Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.95/21.08.2012 cu privire la validarea desemnării 
nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică;  

-Dispoziția nr.193/17.06.2015 a Președintelui Consiliului Județean Olt cu privire la 
revocare reprezentant al comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și 
desemnare reprezentant al comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică;  
      - Adresa nr. 22385/17.06.2015 a Instituției Prefectului –Județul Olt, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 6363/17.06.2015 referitoare la validarea domnilor Drejoi Tudor 
Dorel, Tănase Adrian și Pop Constantin Adrian ca membri ai A.T.O.P.  
     - Prevederile art. 9, coroborat cu art.4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2012; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit f), art.97 alin.(1), art.98, art.115 alin.(1) lit.c) 
coroborat cu art. 45 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 completează componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt cu 
următoarele persoane: 

 -domnul Drejoi Tudor Dorel -Inspector Șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Olt “Gl.c.a. Constantin Dimitrescu” 



 

-domnul Tănase Adrian -Inspector Șef al Inspectoratului Pentru Situații de Urgență  
„Matei Basarab” al Judetului Olt   

-domnul Pop Constantin Adrian –director executiv al Direcției Poliția Locală, din 
subordinea Primăriei Municipiului Slatina 

-domnul Stan Nicolae, reprezentant al comunității, desemnat prin Dispoziția  
nr.193/17.06.2015 a Președintelui Consiliului Județean Olt, urmare a revocării din această 
calitate a domnului Nicolae Drăghici; 
 Art.2.Se validează desemnarea nominală, ca membri ai Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică, a persoanelor prevăzute la art.1.   
 Art.3. Componența actuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în urma 
modificărilor survenite conform prevederilor art.1 și 2, este următoarea: 
 
 1. Petre IDORAŞ                           Președinte 

 2. Ionel-Emanuel OPROIU               Membru 

 3.Cătălin FLORESCU     Membru 

 4. Ioan NEDELEA                              Membru 

 5. Sabin Paul BRATU                        Membru                     

 6. Florentin DIACONU                       Membru 

         7. Gheorghiţă BRÂNARU                    Membru 

         8. Pompilian Nicolae MARTIN            Membru 

         9. Niculae FLOREA                             Membru 

       10.  Lucian NIŢU                            Membru 

       11. Nicolae STAN                            Membru 

       12. Nicolae VITAN                           Membru 

       13. Tudor Dorel DREJOI                 Membru 

       14. Adrian TĂNASE                          Membru  

       15. Adrian POP                                 Membru 
Art. 4.Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Relaţii  Publice, A.T.O.P. și 

Transparență Decizională,  Direcţiei Economice, Buget- Finanţe, Serviciului Financiar 
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, în vederea aducerii 
la îndeplinire, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, domnului Inspector Șef Drejoi Tudor 
Dorel, domnului Inspector Șef Tănase Adrian, domnului Pop Constantin Adrian, domnului 
Drăghici Nicolae, domnului Stan Nicolae, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum  şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 

           PREŞEDINTE 
           Paul STĂNESCU 

 
            CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI  OLT 
                                                                              Gabriel BULETEANU 

 
Slatina 25.06.2015 
Nr. 70 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.31  de  voturi  „pentru”. 



 

  
H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al Judeţului Olt şi 

din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al statului şi în 
administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt 

 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 6341/17.06.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 6342/17.06.2015 ; 
- Adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 150669/18.09.2012, înregistrată la Instituția 
Prefectului – Judeţul Olt sub nr. 28750/24.09.2012; 
- Adresa nr. 20844/19.05.2015 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Olt sub nr. 5361/19.05.2015; 
- Raportul de evaluare întocmit de Ciocan I. Gheorghe Cabinet Individual Evaluare, înregistrat la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6185/12.06.2015; 
- Raportul comun nr. 6343/17.06.2015 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei Tehnice 
şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 6612/24.06.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 6634/24.06.2015   al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 6653/24.06.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor 
ce aparţin domeniului public al judeţului Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Anexa nr. 1 la 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.9 alin.(2) şi art.20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.21 și art.22  din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003; 
- Prevederile art. 858 – 861 şi art.863 lit.f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al 
României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.98 şi art.115 alin.(1) lit.c) coroborate cu 
art.45 alin.(3) din Legea Administratiei 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 

Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt, a imobilului “Punct termic” situat în municipiul Slatina, Bd. A.I. Cuza, nr.14, judeţul Olt. 
                      (2). Datele de identificare ale imobilului menţionat la alin.(1) sunt cele prevăzute în 
anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.2. Se însuşeşte Raportul de evaluare încheiat în luna iunie 2015 de Ciocan I. Gheorghe 
Cabinet Individual Evaluare, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6185/12.06.2015, prin care a 
fost estimată valoarea de piaţă a imobilului prevăzut la art.1 la suma de 27.000 lei (fără T.V.A.). 

Art.3. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.1  se face pe bază de protocol încheiat 
între Consiliul Judeţean Olt şi Instituţia Prefectului - Judeţul 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, în termen de 30 zile de la data 
prezentei hotărâri. 
           Art.4.  Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judeţului Olt, înscris în   Anexa nr. 
1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător. 
           Art.5. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
110/25.09.2008 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 54/23.04.2009, 
îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunica Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice 
şi Investiţii, Arhitectului Şef al Judeţului, 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  

                                                                                              Gabriel BULETEANU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 25.06.2015 
Nr. 71 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 
 



 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti - Olt şi din  
administrarea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti - Olt, în domeniul public al 

Judeţului Olt şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6380/18.06.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 6381/18.06.2015; 
- Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 11348/15.06.2015 înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 6252/15.06.2015; 
- Adresa nr. 6298/16.06.2015 a Consiliului Judeţean Olt, către Primăria oraşului Drăgăneşti - Olt; 
- Adresa nr. 22466/17.06.2015 a Primăriei oraşului Drăgăneşti - Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Olt sub nr. 6377/18.06.2015, prin care se exprimă acordul de principiu pentru trecerea unor imobile, 
construcţii şi teren, situate în oraşul Drăgăneşti – Olt, str. N. Titulescu, nr. 255  şi str. Căpitan 
Drăgănescu , nr. 3, din domeniul public al oraşului Drăgăneşti - Olt şi din  administrarea Consiliului 
Local al oraşului Drăgăneşti - Olt, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina; 
- Raportul comun nr. 6382/18.06.2015 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei Tehnice 
şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 6613/24.06.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 6622/24.06.2015 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, 
familie, protecţie copii şi culte;   
- Raportul nr. 6633/24.06.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 6654/24.06.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Prevederile art.3 alin.(1), alin.(3) şi (4) şi art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Anexa nr. 6 la 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.858 – 862 alin.(1) şi art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al 
României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.98 şi art.115 alin.(1) lit.c) coroborate cu 
art.45 alin.(3) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 
 
Art.1. Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti - Olt şi din  
administrarea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti - Olt în domeniul public al Judeţului Olt, după 
cum urmează: 
1. Construcţii şi teren aferent  situate în str. N. Titulescu nr. 255 : 
    - Secția maternitate – chirurgie: P+1, Sc=480 mp., Sd=960 mp.; 
    - Spălătorie: P, Sc=126 mp.; 
    - Teren aferent: S=1687 mp. 
2. Construcţie şi teren aferent  situate în str. Căpitan Drăgănescu , nr. 3:  
    - Dispensar Policlinic: P+2, Sc=300 mp., Sd=900 mp.; 
    - Teren aferent: S=300 mp. 
Art.2. Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data adoptării de către Consiliul Local al 
oraşului Drăgăneşti - Olt a hotărârii de trecere a bunurilor menţionate la art.1 din domeniul public al 



 

oraşului Drăgăneşti - Olt şi din  administrarea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti - Olt, în 
domeniul public al Judeţului Olt. 
Art.3. Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 
Primăria oraşului Drăgăneşti - Olt şi Consiliul Judeţean Olt prin grija 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, în termen de 15 zile de la data adoptării de către Consiliul Local al oraşului 
Drăgăneşti - Olt a hotărârii prevăzute la art.2. 
Art.4. Imobilele prevăzute la art.1 se trec în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina în 
termen de 10 zile de la trecerea acestora în domeniul public al Judeţului Olt, prin grija Direcţiei de 
specialitate a Consiliului Judeţean Olt prevăzută la art.3. 
Art.5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, înscris în   Anexa nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod 
corespunzător. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina, Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti - Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al Judeţului  
                                                                            Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 25.06.2015 
Nr. 72 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 
 



 

 
H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt  a unui 

imobil şi aprobarea concesionării acestuia prin licitaţie publică 
 

 
         Având în vedere : 

 
- Expunerea de motive nr. 6431/19.06.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 6432/19.06.2015; 
- Cererea domnului Dumitrescu Florin Adrian din municipiul Slatina, str. Mănăstirii, nr. 3, bl. 3, et. 2, 
ap. 12, jud. Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2014/02.03.2015; 
- Adresa nr. 677/18.06.2015 a Serviciului Judeţean de Pază Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr. 6385/18.06.2015; 
- Raportul de evaluare întocmit de Ciocan I. Gheorghe Cabinet Individual Evaluare, înregistrat la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6430/19.06.2015; 
- Raportul comun nr. 6433/19.06.2015 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe,  Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, Arhitectului Şef al Judeţului şi  Serviciului Achiziţii, Licitaţii, Contractări, din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 6614/24.06.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  
- Raportul nr. 6635/24.06.2015  al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 6655/24.06.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor 
ce aparţin domeniului public al judeţului Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Anexa nr. 1 la 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.859 alin.(2), art.864, 871 - 873 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al 
României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
În temeiul prevederilor art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.b), art.97 alin.(1), art.98, art.115 
alin.(1) lit.c) şi art.123 alin.(1) şi (2) coroborate cu art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 
 
 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Olt în domeniul privat al Judeţului 
Olt, a imobilului „Punct Control” (construcţie + terenul de sub clădire), situat în municipiul Slatina, str. 
Drăgăneşti, nr.9, judeţul Olt, identificat conform Planului de amplasament şi delimitare prevăzut în 
Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.           
            Art.2. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, în condiţiile legii, a imobilului identificat  
conform art.1, în vederea amenajării de sediu – birouri de consultanţă.  
            Art.3. Durata concesiunii este de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii. 
            Art.4. Se însuşeşte Raportul de evaluare încheiat la data de 19.06.2015 de  Ciocan I. 
Gheorghe Cabinet Individual Evaluare, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
6430/19.06.2015, prin care a fost stabilită valoarea de piaţă în vederea concesionării imobilului 
prevăzut la art.1, la suma de 35.800 lei (valoare fără TVA).  
 Art.5. Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru concesionarea imobilului „Punct Control” 
(construcţie + terenul de sub clădire), situat în municipiul Slatina, str. Drăgăneşti, nr.9, judeţul Olt, 
prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art.6. Se aprobă caietul de sarcini prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, pentru 
concesionarea prin licitaţie publică a imobilului prevăzut la art.1. 



 

  Art.7. Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei publice pentru concesionarea imobilului  prevăzut 
la art.1, în sumă de 35.800 lei (valoare fără TVA). 
 Art.8. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul Paul Stănescu sau o 
persoană delegată de acesta, să semneze contractul de concesiune.  
           Art.9. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.10. La data adoptării prezentei hotărâri, se revocă dreptul de administrare al Serviciului 
Judeţean de Pază Olt asupra imobilului prevăzut la art.1, stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 71/23.04.2010.  
           Art.11. Prezenta Hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Direcţiei Tehnice 
şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, Serviciului Achiziţii, 
Licitaţii, Contractări şi Arhitectului Şef al Judeţului, 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  
                                                                            Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 25.06.2015 
Nr. 73 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 
 
 



 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: aprobarea structurii serviciilor specifice  
prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul 

tarifelor şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor 
 
 
         

         Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 4613/28.04.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

4614/28.04.2015; 
- Raportul Direcției Economice, Buget-Finanțe nr. 4615/28.04.2015; 

       - Raportul nr. 6609/24.06.2015 al Comisiei pentru studii   economico – sociale, buget – 
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raportul nr. 6623/24.06.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice şi comerţ; 

 - Adresa nr. 546/20.04.2015 a Camerei Agricole Judeţene Olt, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 4597/27.04.2015.            
       - Prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor 
agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, 
aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

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

 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b) alin.(3) lit. c), art. 97 alin.(1) și art. 45 alin 
(2) lit. c) coroborat cu art. 98 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 structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii 
ale Camerei Agricole Judeţene Olt şi cuantumul tarifelor aferente comunicate de către 
Camera Agricolă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Încasarea tarifelor pentru serviciile prestate se efectuează prin modalităţile 
prevăzute de Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările ulterioare.  
 Art. 3. (1) Modalitățile de utilizare conform legii a fondurilor rezultate din veniturile 
proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, sunt următoarele: 

a) Alocare sume pentru derularea acțiunilor de consultanță agricolă și 
formare profesională. 

b) Cheltuieli curente și de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul 
de stat, conform prevederilor legale; 

      (2) Utilizarea fondurilor se va face pe baza  priorităţilor propuse de către 
Camera Agricolă Judeţeană Olt, priorităţi care vor fi analizate şi aprobate de către 
conducerea Consiliului Judeţean Olt, care va dispune conform legii, cu privire la alocarea 
acestor fonduri în baza documentaţiei prezentate. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică de la data aducerii la cunoștință publică a acesteia. 

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.  82/29.05.2014 si orice alte dispoziţii contrare. 



 

 
 
Art. 6. Prezenta hotărâre se publică în presa locală și se comunică Direcției Economică 

Buget – Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Camerei Agricole Județene Olt, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului Judeţul Olt. 

        
 
 
 

   
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
 
 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                    Secretar al Județului  
                                                                    Gabriel BULETEANU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 25.06.2015 
Nr. 74 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un număr de 31 de voturi ”pentru” 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT      
                                                                                                              Anexa  
                                                                                                 la H.C.J. nr. 74/25.06.2015   
 
 
 

STRUCTURA 
serviciilor specifice ale Camerei Agricole Judeţene Olt  

şi cuantumul tarifelor aferente 
 
 

Nr. 
crt Denumirea serviciului Tarif  

- lei - 
1. Servicii acordate operatorilor economici si 

persoanelor fizice 
- participarea la târguri şi expoziţii 
- organizarea de loturi demonstrative 
- popularizarea şi promovarea de produse şi 

tehnologii prin mass-media (ziare, reviste, 
radio-tv etc.) 

- elaborarea şi multiplicarea de materiale 
informative: 

                                 • pe suport de hârtie                                    
                            • pe suport magnetic 

 
 

1000 
400  
1000 

 
  
 
 

  1,0 lei/pag 
10,00 lei/buc 

2. Elaborare proiecte pentru accesare fonduri 
europene din programul PNDR 2014 – 2020 

3% din valoarea 
proiectului 

3. Organizarea de cursuri de pregătire 
profesională: 

- Cursuri de inițiere: pescar in ape interioare 
si de coastă 

- Cursuri de specializare: legumicultor 
- Cursuri de calificare: lucrător în cultura 

plantelor, lucrător în creșterea animalelor, 
apicultor, pomicultor, piscicultor, viticultor 

- Cursuri de calificare: tractorist          

 
 

400 
 

400 
400 

 
 
 

800 
4. Întocmire cereri de plată pentru măsurile din 

Programul PNDR 2007-2014 
200 

5. Notificări pentru măsurile din Programul PNDR 
2007-2014  

200 

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                                                                            
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                           Secretar al Judeţului  
                                                                                      Gabriel BULETEANU 

          Director executiv,                                             
        Constanţa DUMITRU 
 



 

H O T Ă R Â R E 
 

privind:  aprobare documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul  de     
investiții   „Lucrări  de  reabilitare la  clădirea   Bibliotecii  Județene  

 Ion  Minulescu”     
 
 

- expunerea  de  motive nr. 6394 / 18.06.2015, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    
nr. 6395 / 18.06.2015; 
- raportul  nr. 6396 / 18.06.2015 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 
- raportul nr. 6563/23.06.2015 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, 
apărarea  ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 
- raportul nr. 6616/24.06.2015 al Comisiei  pentru  cultură, învățământ,  activitatea  
științifică,  sănătate,  familie,  protecție  copii  și  culte; 
- raportul nr. 6631/24.06.2015 al Comisiei    pentru  organizarea  şi  dezvoltarea  
urbanistică , realizarea  lucrărilor  publice , ecologie  şi  protecţia  mediului , conservarea  
monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură; 
- raportul nr. 6644/24.06.2015 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, cu  rectificările  ulterioare; 
 - proiectul nr. 1098/2015, faza D.A.L.I.  „Lucrări  de  reabilitare la  clădirea  Bibliotecii  
Județene  Ion  Minulescu”     elaborat  de    S.C. CORAL – S.R.L.  Slatina; 
- prevederile  art. 44 alin. (1)  din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele       publice  
locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare; 
- prevederile art. 4 din Hotărârea  Guvernului  nr. 28/2008 privind  aprobarea   
conținutului – cadru  al  documentației  tehnico – economice  aferente   investițiilor    
publice,  precum  și  a  structurii și  metodologiei  de  elaborare  a  devizului   general 
pentru  obiective  de  investiții  și  lucrări  de  intervenții; 
 
    În  temeiul  prevederilor  art. 91  alin. (1), lit. b) , alin. (3), lit. f),  art. 97 alin. (1),  art. 
98  coroborat  cu  art.45  alin. (2)  și  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  documentația  tehnico-economică, faza D.A.L.I.   pentru  
obiectivul de investiții „Lucrări  de  reabilitare la  clădirea  Bibliotecii  Județene  
Ion  Minulescu”  cu  principalii indicatori  tehnico-economici :      
Principalii  indicatori  tehnico-economici: 
Valoarea  totală ( preturi  iunie  2015   – cu TVA)                   456.400,0 lei   
din  care :  

         - construcții-montaj                                                   437.850,0  lei  
Durata de  realizare  a  investiției                                                       3 luni 
Capacități:  
- suprafața  desfășurată                                                                 2.135 mp                                                                   

         - suprafață terasă reabilitată:                                                            282 mp 
   



 

Art. 2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  Investiții , Direcției  
Economice Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al      Consiliului  
Județean  Olt,  Președintelui  Consiliului  Județean  Olt  și  Instituției Prefectului  
județul  Olt . 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
                        Paul  STĂNESCU 

 
  
 
                                   
              

                                                  Contrasemnează,                                                                                                
                                                    Secretarul   Judeţului 

                                                                 Gabriel  BULETEANU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina,  25.06.2015 
Nr. 75 
 

 
 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  31 de  voturi ”pentru”. 
 



 

H O T Ă R Â R E 
 

    cu privire la stabilirea indemnizaţiei de şedinţă 
pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

 
       Având în vedere: 
     - Expunerea de motive nr. 6438/19.06.2015 cu privire la Proiectul  de Hotărâre nr. 
6439/19.06.2015; 
    -Raportul comun nr. 6440/19.06.2015 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și al Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate                          
al Consiliului Judeţean Olt; 
  - Raportul nr.6561/23.06.2015 al Comisiei pentru administratie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;    
- Raportul nr.6643/24.06.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 
integrare europeana, administrarea domeniului public și privat al județului; 
-  Raportul nr. .6631/24.06.2015 al Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura; 
     - Prevederile Hotărârii Consiliului  Judeţean Olt nr. 92/2004 cu privire la desemnarea 
nominală a membrilor Autorităţii de Ordine Publică; 
     - Prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 548/16.08.2012 cu 
privire la  desemnare reprezentanţi ai  comunităţii  în Autoritatea  Teritorială  de  Ordine  
Publică ; 
      - Prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 193/17.06.2015 
cu privire la revocare reprezentant al comunității  în                          Autoritatea  Teritorială  
de  Ordine  Publică și desemnare reprezentant al comunității în  Autoritatea  Teritorială  de  
Ordine  Publică ; 
     -Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.70/25.06.2015 cu privire la 
completarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 
    - Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 130 din 23 decembrie 2004 cu 
privire la stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică; 
     - Prevederile Hotărârii nr. 1/06.12.2014 a A.N.A.T.O.P. privind recomandarea ca pentru 
activitatea desfăşurată în plen şi în comisii, membrii A.T.O.P.- urilor judeţene să beneficieze 
de o indemnizaţie lunară în cuantum de 20%  din indemnizaţia brută a preşedintelui 
consiliului judeţean; 
      -Prevederile art. 20 din  Legea nr. 218/2002 privind  organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;     
  - Prevederile  art. 10, art. 11 şi art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002. 
    În temeiul prevederilor  art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin.(1), art. 98, art. 115 alin. 
(1) lit. c) coroborate cu art. 45 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
         Art. 1. – (1) Se stabileşte o indemnizaţie de ședință în cuantum de 6% din 
indemnizaţia brută a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, pentru membrii Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică, pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii. 



 

        (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte pentru cel mult două şedinţe pe lună la 
care membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică participă în plen şi în comisii, deci 
maximum 12% pe lună din indemnizaţia brută a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt. 
        (3) Plata se face în funcție de activitatea desfășurată, pe baza foii colective de prezenţă 
întocmită de secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică și semnată de 
către Președintele  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
        Art. 2. Indemnizația de ședință, cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității, 
precum și cheltuielile de transport pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se 
suportă din bugetul  Judeţului Olt, acestea din urmă pe baza ordinelor de deplasare aprobate 
de Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. 
       Art.  3.  Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 iulie 2015, dată de la care îşi 
încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 130 din 23 
decembrie 2004. 
       Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului 
financiar-contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Serviciului Relații Publice, ATOP 
și Transparență Decizională, membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum  şi Instituţiei Prefectului- 
Judeţul Olt. 
 
 
 
 
     

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
  
 
 

                                                                              CONTRASEMNEAZA 
                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI  OLT 

                                                                              Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina 25.06.2015 
Nr. 76 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 31  voturi  ,,PENTRU,, 



 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: aprobarea instituționalizării în vederea revizuirii  
Planului  Local  de Actiune  pentru Mediu  al Judetului Olt  

 
     Având in vedere: 
-   Expunerea  de  motive  nr. 6459/19.06.2015  cu  privire  la  Proiectul  de  Hotărâre nr.     
     6460/19.06.2015; 
-  Raportul Arhitectului Șef, Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe      
    si Strategii de Mediu nr.6461/19.06.2015; 
- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare  

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 
6608/24.06.2015; 

-  Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.6611/24.06.2015; 

-  Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
nr.6628/24.06.2015; 

-    Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Olt nr.1599/2015, înregistrată la Consiliul   
     Județean Olt sub nr.5579/22.05.2015; 
- Nota de fundamentare nr. 1599/2015 a Agenției pentru Protecția Mediului Olt; 
- Memorandumul de cooperare – pentru revizuirea şi implementarea Planului Local de 

Acţiuni pentru Mediu al Judeţului Olt; 
- prevederile pct. 4 ,,Etapele procesului de planificare de mediu” etapa a IV-a, coroborată 

cu etapele I-III, subpunctele I.C - I.D din ,,Ghidul practic al planificării de mediu” elaborat 
de Ministerul Mediului și Pădurilor; 

- prevederile art. 2, art. 8, art. 9, art. 15, art. 20 și art. 90 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
       In temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin.(3) lit d), alin.(5) lit. a) pct.9, art. 97 
alin.(1), art. 98 și art.115 alin(1) lit c), coroborate cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare,      
                           
                       CONSILIUL  JUDEȚEAN  OLT adoptă prezenta  hotărâre:   
 
          

        Art. 1. Se aprobă instituționalizarea desfășurării procesului de planificare de mediu în 
vederea revizuirii Planului Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) al Judetului Olt. 
         Art. 2. Pentru realizarea instituționalizării procesului de planificare la nivelul județului 
Olt, prevăzută la art. 1, se aprobă următoarele: 
          a) Constituirea și componența structurii organizatorice a planului de acțiune, 
respectiv structura decizională (comitetul de coordonare) și structura operațională (grupul de 
lucru), responsabilă cu elaborarea, coordonarea, validarea, implementarea, monitorizarea și 
actualizarea/revizuirea  Planului de Acțiune pentru Mediu al județului Olt,  conform Anexelor 
nr. 1a și 1b; 
         b)  Memorandumul de cooperare pentru structurile implicate în procesul de 
planificare, semnat de către membrii Comitetului de Coordonare, conform Anexei nr. 2;  
         c)  Regulamentul privind organizarea și funcționarea componentelor structurii 
organizatorice  implicate în procesul de planificare de mediu în județul Olt, conform Anexelor 
nr. 3a și 3b. 
         Art. 3. Anexele nr. 1a, 1b, 2, 3a și 3b fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

         Art. 4. După operarea tuturor modificărilor, Planul de Acțiune pentru Mediu al județului 
Olt actualizat/revizuit se prezintă spre avizare Agenției Naționale pentru Protecția Mediului iar 
aprobarea oficială a documentului actualizat se face prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 
        Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Sef al Judetului, Serviciului UIP, 
Programe si Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt, Agenției pentru Protectia Mediului Olt, pentru aducerea la îndeplinire Președintelui 
Consiliului Judetean Olt si Institutiei Prefectului – Județul Olt.    
                                                           
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează,  
                                                                                  Secretarul Judetului  
                                                                                  Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 25.06.2015 
Nr.77  
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 31  voturi  ,,PENTRU,, 
 



 

 
I. DISPOZIȚII 

 
D I S P O  Z I Ţ I E  

 
cu privire la -  numire  în funcţia de manager (director) al Centrului Județean 

pentru  Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 
Cultural Olt; 

-    încetare contract de management interimar 
 
 

 Având în vedere : 
- raportul nr. 6021 din 05.06.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- procesul – verbal nr. 4558 din 27.04.2015 cu rezultatele finale ale  concursului de 

proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului 
de manager (director) al  Centrului  Județean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiționale şi Cultural Olt; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 146  din 
29.04.2015 cu privire la aprobare rezultat final, proiect de management câştigător  şi 
durată contract de management,  la concursul de proiecte de management organizat 
de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Centrului 
Județean de pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- contractul de management,  înregistrat la  Consiliul Județean Olt sub nr.  6018 
din 05.06.2015 și la Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiționale şi Cultural Olt sub nr. 317 din   05.06.2015, încheiat între Consiliul 
Judeţean Olt,  reprezentat prin Preşedinte - Paul STĂNESCU şi managerul (directorul) 
Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale şi Cultural 
Olt, domnul  Dumitrescu Florian, pe perioada 05.06.2015 – 05.06.2018;  

- contractul de management,  înregistrat la  Consiliul Județean Olt sub nr. 3537 
din 30.03.2015 și la Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiționale şi Cultural Olt sub nr. 76  din 30.03.2015, încheiat între Consiliul 
Judeţean Olt,  reprezentat prin Preşedinte - Paul STĂNESCU,  şi managerul 
(directorul)  interimar al Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiționale şi Cultural Olt, domnul  DUMITRESCU Florian, contract încheiat pentru 
perioada asigurării interimatului de maximum 120 de zile, respectiv pe perioada   
27.03.2015 până ce târziu la data de 24.07.2015;    

- prevederile Hotărârii  Consiliului Judeţean Olt nr. 104 din 29.07.2013 cu privire la 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Centrul Județean de pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 81 din 30.07.2008 cu privire la 
împuternicire Preşedinte al  Consiliului Judeţean Olt. 

- prevederile art. 20 alin (5) şi (6) și art. 29 alin. (3) și (4)  din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
aprobată cu modificări și completări  prin Legea nr. 269/2009, cu modificările   și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin (2)  lit.  e) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
 



 

 
 

PREŞEDINTELE Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 
 

   Art. 1. (1)  Domnul  DUMITRESCU Florian  se numește în funcţia de  manager 
(Director, nivel S, gradul II) al Centrului Județean de pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt pe o perioadă de 3 ani.   
        (2) Numirea domnului DUMITRESCU Florian în funcţia de manager (Director, nivel 
S,  gradul II) al  Centrului Județean de pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt  se face urmare a rezultatului final al concursului de 
proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului 
de manager (director) al Centrului Județean de pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale și Cultural Olt, concretizat în nota finală 9,50 obţinută de domnul  
DUMITRESCU Florian,  conform  procesului  – verbal  nr.   4558 din 27.04.2015 al 
Comisiei de concurs 
    Art. 2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei  dispoziții, respectiv 
05.06.2015, încetează contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt 
sub nr. 3537  din 30.03.2015  și la Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiționale şi Cultural Olt sub nr. 76  din 30.03.2015,  încheiat  între Consiliul 
Judeţean Olt,  reprezentat prin Preşedinte - Paul STĂNESCU, şi managerul (directorul) 
interimar al Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiționale şi Cultural Olt, domnul  DUMITRESCU Florian, contract încheiat pentru 
perioada asigurării interimatului de maximum 120 de zile, respectiv pe perioada  
27.03.2015 până ce târziu la data de 24.07.2015 
     Art. 3. Măsurile stabilite temporar prin dispoziţie, referitoare la domnul   
DUMITRESCU Florian  se  dispun de Preşedintele Consiliului Judeţean  până la prima 
şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean, în care se va adopta o hotărâre cu privire la 
aprobarea măsurilor stabilite temporar prin dispoziţie. 
    Art. 4. Prevederile prezentei dispoziţii se aplică începând cu data de 05.06.2015 și se 
comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Financiar – contabilitate,  
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Centrului Județean de pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt  şi domnului DUMITRESCU Florian  în 
vederea aducerii la îndeplinire.   
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                AVIZAT 
                                                               Secretar al judeţului 

                                                                 Gabriel BULETEANU  
 
 
 
 

Slatina 
Nr.183/05.06.2015  



 

 
D I S P O  Z I Ţ I E  

 
Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare 

în trimestrul II 2015 
 

 
Având în vedere: 

- prevederile art.49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completarile  ulterioare; 

- prevederile lit.A pct.1.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv inscrise in Anexa nr.1 la  Ordinul Ministrului Finantelor 
Publice nr.923/2014  ; 

- prevederile art.6 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificarile si 
completările ulterioare; 

- 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, cu rectificarile 
ulterioare.  

- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.215/25.08.2014 cu privire 
la organizarea si mentinerea unui sistem de control intern/managerial in cadrul Consiliului 
Judetean Olt. 

- nota de fundamentare nr.6130/10.06.2015 a Direcţiei Economica, Buget-Finanţe   din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

  In temeiul art. 104 alin. 1 lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 
 
 

 
Art.1. Se aproba virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
    Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Directiei Economice Buget-Finanţe, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt si Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci,  pentru aducerea  la îndeplinire . 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                   Avizat, 
                                                                     Secretar al  Judeţului 

                                                                                Gabriel BULETEANU 
    Director Executiv,                                      

     Constanţa DUMITRU     
      

Slatina 
Nr.187/10.06.2015  



 

D I S P O  Z I Ţ I E  
f  

Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare 
în trimestrul II 2015 

TEFĂNESCU 
 

                                                           Intocmit,                                                                         
Având în vedere: 
- prevederile art.49 alin(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completarile  ulterioare; 
- prevederile Legii bugetului de stat  pe anul 2015 nr.186/2014;   
- prevederile lit.A pct.1.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv inscrise in Anexa nr.1 la  Ordinul Ministrului Finantelor 
Publice nr.923/2014  ; 

- prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi 
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificarile si completările ulterioare; 

- 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 Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.215/25.08.2014 cu privire 
la organizarea si mentinerea unui sistem de control intern/managerial in cadrul Consiliului 
Judetean Olt. 

- nota de fundamentare nr.5316/18.05.2015 a Direcţiei Economica, Buget-Finanţe   din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

  In temeiul art. 104 alin. 1 lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 
  
 
 

Art.1. Se aproba virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
    Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Directiei Economice Buget-Finanţe, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt si Muzeului Judetean Olt,  pentru 
aducerea  la îndeplinire . 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                                                            Avizat, 
                                                                     Secretar al  Judeţului 

                                                                                Gabriel BULETEANU 
    Director Executiv,                                     

     Constanţa DUMITRU     
Slatina 
Nr.192/17.06.2015                                    


