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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.8936/17.08.2015, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.8937/17.08.2015; 
- Raportul nr. 8938/17.08.2015  al Directiei Economice, Buget-Finante; 
- Raportul nr. 9216/25.08.2015  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public si 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. 82 alin. (1) si art. 84 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2015 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015; 
- Prevederile art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/ 2014, cu rectificarile 
ulterioare; 
- Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 175 alin. (7) si (18) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009, privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Nota de fundamentare nr. 3507/14.07.2015 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 7819/14.07.2015; 
- Adresa nr. 14065/15.07.2015 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.7887/16.07.2015; 
- Adresa nr.58133/11.08.2015 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8767/11.08.2015; 
- Referatul nr. 7838/15.07.2015 al Direcției Tehnice și Investiții  din cadrul Consiliul Județean Olt. 
-Adresa nr. 5066/13.08.2015 a Primariei Comunei Farcasele, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 
nr. 8861/13.08.2015; 
-Adresa nr. 2916/14.08.2015 a Primariei Comunei Dobrun,  inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 
nr. 8894/14.08.2015; 
-Adresa-e-mail nr. 2687/13.08.2015 a Primariei Comunei Valeni,  inregistrata la Consiliul Judetean 
Olt sub nr.8900/14.08.2015; 
- Adresa nr. 4654/14.08.2015 a Primariei Comunei Ianca,  inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 
nr.8903/14.08.2015; 
- Adresa nr.115735/12.08.2015 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,   inregistrata la 
Consiliul Judetean Olt sub nr.9044/19.08.2015; 
- Adresa nr.OT59828/13.08.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Olt inregistrata la 
Consiliul Judetean Olt sub nr. 8856/13.08.2015; 
- Referatul nr.8919/17.08.2015, al doamnei Ginerică Miruna Andra, consilierul Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt; 



 

- Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 80/30.07.2015, privind aprobarea contractarii unui imprumut 
in valoare de maximum 5.677.764 lei, in conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 2/2015  pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri. 
 

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 aproba bugetul creditelor interne pe anul 2015, conform anexei nr. 3. 
 Art.4. Se aproba rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, 
conform anexei nr. 4. 
 Art.5. Se aproba fișa obiectivului de investiții ,,Centrul de primire in regim de urgenta pentru 
victimele violentei in familie din judetul Olt” pe anul 2015, conform anexei nr. 5. 
 Art.6. Se aproba rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții defalcată pe categorii de 
bunuri repartizate la capitolul 84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri și poduri”, pe 
anul 2015, conform anexei nr.6. 

Art.7. Se aproba rectificarea listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații pe 
drumurile județene, pe anul 2015, conform anexei nr. 7. 

Art.8. Se aproba rectificarea Listei pozitiei,,Alte cheltuieli de investitii defalcata pe categorii 
de bunuri  repartizate la capitolul 66.10,,Sanatate”, subcapitolul 66.10.06,,Servicii medicale in unitati 
sanitare cu paturi”, pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, pe anul 2015 - Fond de dezvoltare, 
conform anexei nr. 8. 

Art.9. Se aproba rectificarea fisei obiectivului de investitii ,, Sistem integrat de management al 
deseurilor in judetul Olt, conform anexei nr. 9. 

Art.10. 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.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.(1). Se aproba alocarea sumei de 400 mii lei din bugetul Judetului Olt pe anul 2015, 
pentru unitatile administrativ-teritoriale ce deruleaza proiecte finantate din fonduri externe 
nerambursabile, dupa cum urmeaza: 

- Comuna Farcasele =100 mii lei 
- Comuna Dobrun =100 mii lei 
- Comuna Valeni  =100 mii lei 
- Comuna Ianca  =100 mii lei 

 (2) Plata se face de la capitolul 51.02,,Autoritati publice si actiuni externe”, paragraful 
51.02.01.03,,Autoritati executive”, titlul VI,,Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, art. 
51.02,,Transferuri de capital”, alineatul 51.02.45 ,,Transferuri din bugetele proprii ale judetelor catre 
bugetele locale in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN”. 
 Art.13.  Anexele nr. 1 - 11   fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.14. 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 
 
 
 
                

                                                                  Contrasemneaza, 
                                                                                          Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                          Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLATINA 27.08.2015 
NR.95 
3ex. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru” .   

 



 

HOTĂRÂRE 
 

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

Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna iulie 2015  
 
 Având  în vedere : 

 expunerea de motive nr.8926/17.08.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre 
nr.8927/17.08.2015; 

 raportul nr. 8928/17.08.2015 al Directiei Economice, Buget-Finante; 
 raportul nr. 9213/25.08.2015  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public si privat  al judeţului; 
 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

nr.60192/12.08.2015, comunicat cu adresa nr.60193/12.08.2015, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr 8845/13.08.2015; 

 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 modificările si completările 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) art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) si  art.115 alin(1) lit.c) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

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

Denumire centru Cheltuiala realizată 
în luna 

iulie 
2015 

Nr. mediu de 
asistaţi  în luna 

iulie 
2015 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4 = col 2/col 3 
 
1 

 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
SLATINA 

 
155.573 

 
94,29 

 
1.649,94 

  
   2 

 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  
ŞOPÂRLIŢA 

 
98.285 

 
58,47 

 
1.680,94 

 
3 

 
Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CEZIENI 
 

 
 

113.576 

 
 

64,96 

 
 

1.748,40 

 
4 

Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CARACAL 

 
95.560 

 
50,00 

 
1.911,20 

 
5 

 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
SPINENI 

 
127.840 

 
75,43 

 
1.694,82 



 

 
6 

 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
CORABIA 

 
80.478 

 
36,58 

 
2.200,05 

 
7 

Centrul de Integrare prin 
Terapie Ocupationala 
Draganesti-Olt 

 
43.126 

 
23,00 

 
1.875,04 

  TOTAL  714.438 402,73 1.773,99 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Buget, 
Impozite şi 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, 27.08.2015 
Nr.96  
2ex. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27  de voturi pentru si 1 vot împotrivă. 



 

HOTĂRÂRE    
 

cu privire la : alocarea unei sume din Fondul de Rezerva 
bugetara  la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in 

bugetul Judetului Olt pe anul 2015 
 

Având în vedere: 
expunerea de motive nr.8929/17.08.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. nr.8930/17.08.2015; 
raportul nr. 8931/17.08.2015  al Directiei Economice, Buget-Finante; 
raportul nr. 9215/25.08.2015  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public si privat  al judeţului; prevederile art.36 alin (1) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015, cu privire la aprobarea bugetului 
județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare; 
adresa Primăriei Comunei Movileni nr.2876/05.06.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.6029/05.06.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Pîrșcoveni nr.3420/22.07.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.8200/23.07.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Vlădila nr.2699/13.08.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.8860/13.08.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Dăneasa nr.3428/13.08.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.8867/13.08.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Ipotești nr.1902/14.08.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.8885/14.08.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Radomirești nr.3023/13.08.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.8899/14.08.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Brîncoveni nr.2060/17.08.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.8932/17.08.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Dobrosloveni nr.1343/15.04.2015, înregistrată la Consiliul Județean 
Olt sub nr.4078/16.04.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Cîrlogani nr.2265 /14.08.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.8924/17.08.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Gostavățu nr.3309/14.08.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.8922/14.08.2015; 
adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Olt, nr. OT59828/13.08.2015, inregistrata la 
Consiliul Judetean Olt sub nr. 8856/13.08.2015; 
Hotararea nr. 4308/11.08.2015, a Comisie de Autorizare a Imprumuturilor Locale; 
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.78/30.07.2015 cu privire la aprobare cresteri 
salariale pentru personalul din aparatul de specialitate si din  aparatul permanent de lucru ale 
Consiliului Judetean Olt, din cabinetul Presedintelui  Consiliului Judetean Olt, precum si pentru 
personalul din unele institutii publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Olt; 
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.80/30.07.2015  privind aprobarea contractării unui 
împrumut în valoare de maximum 5.677.764 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 2/2015  pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte 
măsuri. 

 În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b), lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a), punctul 2,  art. 97,  alin. 
(1), art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2) si  art.115 ,alin.(1), lit.c) din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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



 

Art.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.000  mii lei din Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut in bugetul Judetului Olt  pe anul 2015, după cum 
urmează: 
           - suma de 100 mii lei  Comunei Movileni, în vederea efectuării lucrărilor la acoperișul 
Grădiniței din satul Movileni afectate în urma fenomenelor meteorologice din data de 28.04.2015; 

- suma de 100 mii lei Comunei Pîrșcoveni, pentru achitarea contribuției proprii și a cheltuielilor 
neeligibile pentru finalizarea obiectivului de investiții „Proiect integrat prima înființare a unui sistem 
centralizat de alimentare cu apă, captare și stație de tratare a apei, prima înființare a unui sistem 
centralizat de canalizare și stație de epurare, comuna Pîrșcoveni, satele Pîrșcoveni, Butoi, Olari”; 

- suma de 100 mii lei  Comunei Vlădila, pentru asigurarea finanțării și finalizării următoarelor 
obiective de investiții: 

1) Investiții locale: 
- „MODERNIZARE PIAȚĂ COMUNALĂ”; 
- „REABILITARE CĂMIN CULTURAL”; 
2) Investiții pe Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 28/2013 pentru aprobarea Programului 

national de dezvoltare locala: 
- „REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ”; 
-„EXTINDERE ȘCOALĂ GENERALĂ PENTRU AMENAJARE SEDIU PRIMĂRIE” ; 
- suma de 100 mii lei Comunei Dăneasa, pentru finantarea din bugetul local în vederea 

continuării  și finalizării  a următoarelor obiective de investiții pe Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala: 

- „ALIMENTARE CU APĂ”; 
- „MODERNIZARE DC 121 DĂNEASA-BERINDEI”; 
- suma de 100 mii lei Comunei Ipotesti, pentru asigurarea continuării și finalizării investiției de 

asfaltare și reparații la străzile din satul Ipotești; 
- suma de 100 mii lei Comunei Radomirești, pentru finalizarea investiției de forare a unui puț în 

satul Crăciunei; 
- suma de 100 mii lei Comunei Brîncoveni, pentru continuarea și finalizarea investiției 

„Centrală termică - Școala gimnazială Voievod Brîncoveanu și Grădinița cu program normal 
Brîncoveni”. 

- suma de 100 mii lei Comunei Dobrosloveni pentru Programul Integrat de Cercetare 
Interdisciplinară, Conservare, Restaurare și Valorificare a Sitului Arheologic de la REȘCA-
ROMULA(2015-2018), sit aflat la nord de Caracal, pe malul drept al Oltului, unde se afla colonia 
romană, dezvoltată în secolul I-II, pe locul unei mai vechi așezări dacice MALVA. 

- suma de 100 mii lei Comunei Cîrlogani pentru asigurarea finanțării proiectului „Studiu 
geotehnic, expertiza tehnica și ridicări topo în zonele afectate de alunecari de teren”. 

- suma de 100 mii lei Comunei Gostavățu pentru asigurarea continuării și finalizării investiției 
de asfaltare și reparații la străzile din satele Gostavățu și Slăveni. 

  (2) În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 54.02 ,,Alte servicii 
publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, 
titlul V ,,Fonduri de rezervă”, articolul 50.04 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 
locale”, cu suma de 1.000 mii lei și se suplimentează cu aceeași sumă la capitolul 51.02 „Autorități 
publice si acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative”, paragraful 
51.02.01.03 „Autorități executive”, titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, art.51 
„Transferuri între unități ale administrației publice locale”, alin. 51.01.24 „Transferuri din bugetele 
consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în 
situații de extremă dificultate și virarea in conturile de venituri 21.43.02.08 „Subvenții primite din 
bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ - 
teritoriale în situații de extremă dificultate’’ ale bugetelor locale ale Comunelor:  Movileni, Pîrșcoveni, 
Vlădila, Dăneasa, Ipotesti, Radomirești, Brîncoveni, Dobrosloveni,  Cîrlogani și Gostavățu. 
     Art.2 Ordonatorii principali de credite raspund de modul de utilizare, in conformitate cu 
dispozitiile legale, a sumelor alocate potrivit art.1. 



 

    Art.3 (1)Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Consiliului Judetean Olt, 
prevăzut in bugetul  Judetului Olt  pe anul 2015, a sumei de 947 mii lei, pentru  Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea acoperirii necesarului cheltuielilor de personal 
până la finele anului, cât și creșterea de până la 12% conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.27/2015 și a Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.78/30.07.2015 cu privire la aprobare cresteri 
salariale pentru personalul din aparatul de specialitate si din  aparatul permanent de lucru ale 
Consiliului Judetean Olt, din cabinetul Presedintelui  Consiliului Judetean Olt, precum si pentru 
personalul din unele institutii publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Olt; 

(2) În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 54.02 ,,Alte servicii 
publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, 
titlul V ,,Fonduri de rezervă” articolul 50.04. ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 
locale” cu suma de 947 mii lei și se suplimentează cu aceeași sumă la capitolul 68.02 „Asigurări și 
asistență socială”, subcapitolul 68.02.04 „Asistență acordată persoanelor în vârstă” titlu I „Cheltuieli 
de personal” (496 mii lei) și la subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii” (451 
mii lei).  
    Art.4 (1)Se aprobă alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, 
prevazut in bugetul Judetului Olt  pe anul 2015, a sumei de 165 mii lei 
pentru plata serviciului anual al datoriei publice locale reprezentând rambursarea si dobânda aferente 
împrumutului contractat, conform Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.80/30.07.2015 privind 
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 5.677.764 lei, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015  pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și alte măsuri. 
         (2) În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 54.02 ,,Alte servicii 
publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, 
titlul V ,,Fonduri de rezervă”, articolul 50.04 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 
locale”, cu suma de 165 mii lei și se suplimentează cu suma de 65 mii lei la capitolul 55.02 „Tranzacții 
privind datoria publică și împrumuturi”, titlul III „Dobânzi”, alin. 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei 
publice interne directe” și cu suma de 100 mii lei, la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni 
externe”, subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative”, paragraful 51.02.01.03 „Autorități 
executive”, titlul XVII „Rambursări de credite”, articolul 81.04 „Rambursarea împrumuturilor 
contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE”. 

    Art.5. (1) Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei Economice Buget - Finanţe, 
Serviciului Buget, Impozite si Taxe  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

  (2) Directia Economica, Buget - Finante, prin Serviciul Buget, Impozite si Taxe, va 
comunica prin adresa, comunelor:  Movileni, Pîrșcoveni, Vlădila, Dăneasa, Ipotesti, Radomirești, 
Brîncoveni, Dobrosloveni, Cîrlogani, Gostavățu și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, sumele alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, 
prevazut in bugetul Judetului Olt  pe anul 2015. 
  

           PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
               Contrasemnează,    

                                                                                              Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                              Gabriel BULETEANU 
SLATINA 27.08.2015 
NR.97 
3ex. 
              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 20 de voturi pentru,6 abțineri și 2 împotrivă. 



 

H O T Ă R Â R E 
 
 

    cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt,care au 
obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale  de specialitate în anul 2015 

 
 
       

         Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8986/18.08.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 8987/18.08.2015; 
-  Raportul nr. 8988/18.08.2015 al Direcţiei Economice, Buget-Finanțe; 
- Raportul nr. 9255/25.08.2015 al Comisiei pentru cultura, invatamant, activitatea stiintifica,sanatate, 
familie, protectie copii si culte; 
- Raportul nr. 9236/25.08.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de 
agrement; 
- Raportul nr. 9220/25.08.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice , respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr. 9214/25.08.2015 al Comisiei studii economico-sociale, Buget-finante, integrare 
europeana, Administrarea domeniului public si privat al judetului; 
- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Olt, nr.6507/13.08.2015, inregistrata la Consiliul Judetean 
Olt sub nr. 8866/13.08.2015; 
- Referatul nr. 8919/17.08.2015 al doamnei Ginerică Miruna Andra, consilierul Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt; 
-  Prevederile anexei nr. 8, Capitolul I, punctul B din Legea bugetului de stat pe anul 2015 
nr.186/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;  
-  Prevederile anexei nr. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015, cu privire la aprobarea bugetului 
județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare. 
 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1, 4, 6 și art. 97 alin(1), art. 98 coroborat cu 
art.45 alin. (2) lit. a) si 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 suma de 63.200 lei in valoare neta, pentru premierea elevilor şi profesorilor 
îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 
internaţionale de specialitate în anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art. 2. Plata premiilor se face din bugetul Judetului Olt, de la capitolul 65.02 ” Invatamant” 
subcapitolul 65.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul invatamantului”, titlul VII,,Alte transferuri”, 
articolul 55.01 ,, Transferuri interne”, alineatul 55.01.18 ,,Alte transferuri curente interne”. 
 
 Art.3. Acordarea premiilor se  face in cadrul unui eveniment festiv organizat de catre Consiliul 
Judetean Olt si Inspectoratul Scolar Judetean Olt , in data de 14 septembrie 2015, cu ocazia deschiderii 
anului scolar 2015-2016.  
 
 



 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget Finante,  Serviciului 
Financiar -Contabilitate, Serviciului Buget, Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Inspectoratului Scolar Judetean Olt, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
    

 
PREŞEDINTE 

 Paul STĂNESCU 
 
 

                                                                          Contrasemneaza 
                                                                        Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                   Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLATINA, 27.08.2015 
Nr. 98 
2 ex.  
        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
                                                                                                   Anexa la 

H.C.J. nr.98/27.08.2015 
 
Premii individuale, în suma de 5.000 lei, ce se acordă elevilor care au obținut rezultate la nivel 
internațional, în cadrul Olimpiadelor școlare  
 
Nr. 
crt 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa  Disciplina Unitatea şcolară Rezultatul obținut 

1. Petrușcă Ionel 
Alexandru 

XII Geografie - 
Olimpiada 
internațională 

Colegiul National 
"Ion Minulescu" 
Slatina 

Medalie de aur 

2. Duță Alexandru XII Biologie - 
Olimpiada 

Colegiul National 
"Ion Minulescu" 

Medalie de bronz 



 

internațională Slatina 
3. Diaconu Adina IX Tenis de masă Clubul Sportiv 

Școlar Slatina – 
Liceul cu Program 
Sportiv Slatina 

Locul I – simplu 
fete 

Locul I – dublu fete 
Locul I – dublu 

mixt 
Locul I – echipe 
Locul III C.M. 
Tineret – echipe 
Locul I - C.E. 

Juniori I simplu și 
echipe 

Locul III - C.E. 
Juniori I dublu mixt 

4. Lupu Diana XI Tenis de masă Clubul Sportiv 
Școlar Slatina – 
Liceul cu Program 
Sportiv Slatina 

I echipe 
Locul II – simplu 

fete 
Locul II – dublu 

mixt 
Locul I - C.E. 
Juniori I echipe 

 
 

 Premii individuale, în suma de 1.000 lei, ce se acordă elevilor care au obținut locul I la 
Olimpiadele naționale de specialitate, medalie de aur (echivalentul premiului I)  la disciplinele 
sportive și s-au calificat în loturile naționale ale României 

  
Nr
. 
crt 

Numele și 
prenumele elevului 

Clasa  Disciplina Unitatea şcolară Rezultatul 
obținut 

1. Tudosie T.Maria 
Andreea 

VI Limba și 
literatura 
romană 

Scoala Gimnaziala 
"Eugen Ionescu''Slatina 

I- Calificat în 
lotul național 

2.  Dirstaru R.Rebeca 
Cecilia 

VII Limba și 
literatura 
romană 

Scoala Gimnaziala 
"Eugen Ionescu''Slatina 

I - Calificat în 
lotul național 

3. Stan Lucian Florentin XI Agricultura 
- Creșterea 
animalelor 

Colegiul National 
Agricol ”Carol I” Slatina 

I 

4. Ivan Miruna X Limba 
germană 

Colegiul National "Radu 
Greceanu" Slatina 

I 

5. Matei P. Maria 
Cerasela 

IX Limba 
franceză  

Liceul Teoretic "Petre 
Pandrea’’ Bals Olt 

I 

6. Trifu Bogdana XII Tenis de 
masă 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

I echipe 
Locul II - dublu 
mixt 

7. Apostol Cerasela XI Tenis de 
masă 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

I echipe 

8. Malache Raluca XI Tenis de 
masă 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

I echipe 
 



 

 
9. 

Mirică Alexandru XII Lupte 
greco-
romane 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

Medalie de Aur 

10. Antonie Gabriel XI Lupte 
greco-
romane 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

Medalie de Aur 
 

11. Ignat Andrei Horia VIII Matematică Școala Gimnazială 
”Eugen Ionescu” Slatina 

Mențiune + 
medalie argint; 
Calificat în lotul 
național 
 

 
 Premii individuale, în suma de 800 lei, ce se acordă elevilor care au obținut locul  

al II -lea în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate și medalie de argint (echivalentul 
premiului II) la disciplinele sportive  

 
Nr. 
crt 

Numele și 
prenumele elevului 

Clasa  Disciplina Unitatea şcolară Rezultatul 
obținut 

1 Ene Suzana 
Georgiana 

X Limba 
germană 

Colegiul National "Ion 
Minulescu" Slatina 

II 

2 Glont Daniela 
Nauma 

XII Limba 
germană 

Colegiul National "Ion 
Minulescu" Slatina 

II 

3 Gutica Florescu 
Lucian 

X Limba 
germană 

Colegiul National "Ion 
Minulescu" Slatina 

II 

4 Babii Alexandru IX Lupte greco-
romane 
 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

Medalie de 
Argint 

5 Tugmeanu Dănuţ IX Lupte greco-
romane 
 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

Medalie de 
Argint 

6 Velea Laurenţiu IX Lupte greco-
romane 
 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

Medalie de 
Argint 

7 Militaru Adrian IX Lupte greco-
romane 
 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

Medalie de 
Argint 

8 Negru Robert X Lupte greco-
romane 
 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

Medalie de 
Argint 

 
 

 Premii individuale, în suma de 600 lei, ce se acordă elevilor care au obținut locul al III -lea în 
cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate și medalie de bronz (echivalentul premiului III) la 

disciplinele sportive  
 

Nr. 
crt 

Numele și 
prenumele elevului 

Clasa  Disciplina Unitatea şcolară Rezultatul 
obținut 

1 Mocanu Georgiana XI Economic, 
Administrativ, 
Comerț 

Colegiul Economic ”P.S. 
Aurelian” Slatina 

III 

2 Țacu Iulia Petruța VII Educație Liceul Teoretic ”T. III 



 

Tehnologică Vladimirescu”, Drăgănești 
Olt 

3. Ralită V. Andreea 
Mădălina 

VIII Religie Școala Gimnazială nr. 3, 
Slatina 

III 

4. Ivan Luana XI Pictură Colegiul National 
Vocational "Nicolae 
Titulescu", Slatina 

III 

5. Dima Eustatiu XI Informatică Colegiul National "Radu 
Greceanu",Slatina 

III 

6. Popescu Alexandru IX Informatică Colegiul National "Radu 
Greceanu",Slatina 

III 

7. Dumitru Robert XII Lupte greco-
romane 
 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

Medalie de 
Bronz 

8. Mirică Alexandru 
 

VIII Lupte greco-
romane 
 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

Medalie de 
Bronz 

9. Babii Razvan  XI Lupte greco-
romane 
 

Clubul Sportiv Școlar 
Slatina – Liceul cu 
Program Sportiv Slatina 

Medalie de 
Bronz 

10. Coneschi Vlad Silviu V Robotică/Mat
ematică 

Scoala Gimnazială "Eugen 
Ionescu", Slatina 

III 

11. Constantinescu 
Gabriel 

VI Robotică Scoala Gimnazială "Eugen 
Ionescu", Slatina 

III 

12. Vădăstreanu Robert VI Robotică Scoala Gimnazială "Eugen 
Ionescu", Slatina 

III 

 
 Premii individuale, în suma de 400 lei, ce se acordă elevilor care au obținut mențiune sau 

premiul special și s-au clasat până la poziția a 10 -a în ierarhia națională,  în cadrul 
Olimpiadelor naționale de specialitate 

 
 

Nr. 
crt 

Numele și 
prenumele elevului 

Clasa  Disciplina Unitatea şcolară Rezultatul 
obținut 

1 Voinicu Ionut 
Bogdan 

XII Chimie Colegiul National "Ion 
Minulescu" Slatina 

Mențiune 

2 Deliu Adrian Silviu VIII Geografie Colegiul National 
„A.I.Cuza” Corabia 

Mențiune 

3 Diaconu Andreea X Limba 
germană 

Colegiul National "Radu 
Greceanu" Slatina 

Mențiune 

4 Deliu. D Florina 
Daniela 

XII Limba 
Franceză 

Colegiul National "Ion 
Minulescu" Slatina 

Mențiune 

5 Deaconu Ramona 
Marinela 

X Matematică Colegiul Național ”Ion 
Minulescu” Slatina 

Menţiune + 
medalie aur 

6 Zăvelcă Alexandra X Religie Colegiul National "Radu 
Greceanu" Slatina 

Premiul 
Special 

7 Lupu-Zegheanu 
Constantin Cătălin 

XI Electric, 
electrotehnic, 
electromecani
c 

Colegiul Tehnic ”Matei 
Basarab” Caracal 

Mențiune 

8 Pirosca  Radu Andrei X Fizică Colegiul National "Ion 
Minulescu" Slatina 

Mențiune 



 

9 Coneschi Vlad Silviu V Matematica Scoala Gimnaziala Eugen 
Ionescu Slatina 

Mențiune 

 Premii individuale, în suma de 500 lei, ce se acordă profesorilor îndrumători ai elevilor care au 
obținut rezultatele mai sus menționate: 

 

Nr
. 
cr
t 

Numele și prenumele 
profesorului 

Unitatea școlară Disciplina 

1 Cotoșman Aurelia Colegiul Național "Ion Minulescu" 
Slatina 

Geografie 

2 Monea Aurelia Colegiul Național "Ion Minulescu" 
Slatina 

Biologie 

3 Arnăutu Petre Clubul Sportiv Școlar Slatina – 
Liceul cu Program Sportiv Slatina 

Tenis de masă 

4 Pletoiu Dana Școala Gimnazială "Eugen 
Ionescu''Slatina 

Limba și literatura romană 

5 Constantinescu Gabriela Școala Gimnazială "Eugen 
Ionescu''Slatina 

Limba și literatura romană 

6 Micli Aglaia Colegiul Național Agricol ”Carol I” 
Slatina 

Agricultura - Creșterea animalelor 

7 Corcau Nicoleta Colegiul Național "Radu Greceanu" 
Slatina 

Limba germană 

8 Mare Mihaela Liceul Teoretic "Petre Pandrea’’ Balș 
Olt 

Limba franceză  

9 Scuturiciu Constantin Clubul Sportiv Școlar Slatina – 
Liceul cu Program Sportiv Slatina 

Lupte greco-romane 

10 Ceaus Mariana Colegiul Național "Ion Minulescu" 
Slatina 

Limba germana 

11 Răduțescu Ion Clubul Sportiv Școlar Slatina – 
Liceul cu Program Sportiv Slatina 

Lupte greco-romane 

12 Stănescu Ortansa Colegiul Economic ”P. S. Aurelian”, 
Slatina 

Economic, administrativ, comerț 

13 Bîzu Ramona Colegiul Economic ”P. S. Aurelian”, 
Slatina 

Economic, administrativ, comerț 

14 Constantinescu Andreia Colegiul Economic ”P. S. Aurelian”, 
Slatina 

Economic, administrativ, comerț 

15 Maican Denisa Colegiul Economic ”P. S. Aurelian”, 
Slatina 

Economic, administrativ, comerț 

16 Ionită Marioara Liceul Teoretic ”T. Vladimirescu” 
Drăgănești-Olt 

Educație tehnologică 

17 Pîrvu Silviu Școala Gimnazială Nr. 3, Slatina Religie 
18 Păunescu Felicia Colegiul National Vocational 

"Nicolae Titulescu", Slatina 
Pictură 

19 Năsui Mariana Școala Gimnazială ”Eugen Ionescu”, 
Slatina 

Matematică 

20 Popescu Doru Colegiul National "Radu Greceanu", 
Slatina 

Informatică 

21 Mosteanu Laura Colegiul National "Ion Minulescu," 
Slatina 

Chimie 

22 Tălăban Adrian Colegiul National „A.I.Cuza”, Geografie 



 

Corabia 
23 Ciobanu Mihaila Colegiul Național ”Ion Minulescu”, 

Slatina  
Limba Franceză 

24 Popa Graţiela Ludmila Scoala Gimnazială "Eugen Ionescu" , 
Slatina 

Matematică 

25 Perianu Marius Colegiul Național ”Ion Minulescu, 
Slatina 

Matematică 

26 Popescu Flavius  Colegiul National "Radu Greceanu", 
Slatina 

Religie 

27 Grigore Cristian  Colegiul Tehnic ”Matei 
Basarab”,Caracal 

Electric, electrotehnic, 
electromecanic 

28 Rădulescu Maria Colegiul Tehnic ”Matei 
Basarab”,Caracal 

Electric, electrotehnic, 
electromecanic 

29 Puiu Cristina Colegiul Tehnic ”Matei 
Basarab”,Caracal 

Electric, electrotehnic, 
electromecanic 

30 Combei Dumitru Colegiul National "Ion Minulescu", 
Slatina 

Fizică 

                                                             
                                                               
                                                                PREȘEDINTE       
 Paul STĂNESCU 
 
 
   Contrasemnează 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDETULUI OLT 
 Gabriel BULETEANU 
 
     Director Executiv 
Constanta DUMITRU 
 
AS/CD/2ex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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. 8796/12.08.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
8797/12.08.2015; 
- Cererea domnului MUNTEANU MARIAN în calitate de administrator al S.C. RAISSAN 
SPRINTOUR S.R.L. cu sediul în localitatea Priseaca , str. Principala, nr. 426, județul Olt, înregistrata 
la Consiliul Județean Olt sub nr. 8654/06.08.2015,  prin care solicită acordarea unei licențe de traseu 
pentru un serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  
SLATINA – BALȘ. 
-  Adresa Autorității Rutiere Române – Agenția Teritorială ARR Olt nr. 1139/12.08.2015, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8811/12.08.2015; 
-  Raportul  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii  din   cadrul  aparatului  de  specialitate   al 
Consiliului Judeţean Olt  nr. 8798/12.08.2015 
- Raportul Comisiei pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 9212/25.08.2015; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 9227/25.08.2015; 
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 
9238/25.08.2015; 
- Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ 
nr.9268/26.08.2015; 
-  Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 
9272/26.08.2015;  
-  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), (3) şi (5), 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) și art. 
115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  
şi completările ulterioare, 
 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 
       Art.1. Se aprobă 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: SLATINA - BALȘ, 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.174/20.12.2015. 

 



 

      Art.3. Licenţa de traseu este valabila până la data de 31.12.2016, 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,27.08.2015 
Nr. 99 
A.B./2 ex. 
 

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



 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:  aprobare documentație  tehnico-economică  pentru obiectivul  de  
investiții  „Centrul  de  primire în regim de  urgență  pentru victimele  violenței  în 
familie  din județul  Olt” 
 
 
 
Având în vedere:     

 - expunerea  de  motive nr. 8836/13.08.2015 cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre   nr.  
8837/13.08.2015; 
 - raportul  nr. 8838/13.08.2015 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 
 - raportul nr. 9211/25.08.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
 - raportul nr. 9229/25.08.2015 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  
ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 
 - raportul nr. 9256/25.08.2015 al  Comisiei  pentru  cultură, învățământ,  activitatea  științifică,  
sănătate,  familie,  protecție  copii  și  culte; 
  - Hotărârea nr. 94 din 30.07.2015 a Consiliului Județean Olt cu privire la: 
           - înființarea Centrului de primire în regim de urgență a victimei violenței în familie din 
județul Olt în cadrul Complexului de servicii ,, Sf. Ștefan Slatina”; 
           - aprobare organigramă, număr de personal, ștat de funcții și Regulament de organizare și 
funcționare pentru Complexul de servicii ,, Sf. Ștefan” Slatina; 
           - aprobare organigramă și număr de personal pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; 
 - proiectul nr. 166/2015 „Centrul  de  primire în regim de  urgență  pentru victimele   violenței  
în familie  din județul  Olt”,  elaborat  de  S.C. PIRAMID PROIECT -  S.R.L.  Slatina;  
 - Hotărârea nr. 8/10.02.2015 a Consiliului Județean Olt cu privire la aprobarea bugetului 
județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018, cu rectificările ulterioare;    
- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 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, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 273/2006; 
    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 pentru  obiectivul de investiții 

„Centrul  de  primire în regim de  urgență  pentru victimele  violenței  în familie din județul  
Olt”,  cu principalii indicatori  tehnico-economici:      
Principalii  indicatori  tehnico-economici: 
Valoarea  totală ( preturi  iulie  2015   – cu TVA)                   277.008,0 lei   
din  care :  

         - construcții-montaj                                                 215.547,0  lei  
Durata de  realizare  a  investiției                                                        3 luni 
Capacități:  



 

          - suprafață utilă  reamenajată:                                                      170 mp 
          Sursa de finanțare – Bugetul fondurilor externe nerambursabile   

         Art. 2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  Investiții, Direcției  
Economice, Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Județean  
Olt și Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția Copilului Olt în vederea  aducerii  
la  îndeplinire,  Președintelui  Consiliului  Județean  Olt  și  Instituției Prefectului  - Județul  
Olt.  
 
 
 

          PREŞEDINTE 
Paul  STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                           Contrasemnează,                                                                                     
                                                               Secretarul   Județului 

                                                                                        Gabriel  BULETEANU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 27.08.2015 
Nr. 100 
 
    Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  28 de  voturi ”pentru”. 



 

 
H O T Ă R Â R E 

                                                                                       
cu privire la încetare suspendare contract individual de muncă din inițiativa salariatului, reluare 

activitate şi stabilire drepturi salariale 
 
   Având în vedere : 
  -   expunerea de motive nr. 8888 din 14.08.2015 la proiectul de hotărâre nr. 8889 din 14.08.2015; 
  -   raportul nr. 8890 / 14.08.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

    Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 
  -  raportul nr. 9237 / 25.08.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement; 
  -  raportul nr. 9230 / 25.08.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică,    Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
 -   raportul nr. 9210 / 25.08.2015 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
  -  raportul nr. 9257 / 25.08.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate  Ştiinţifică, Sănătate, 

Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
  -  raportul nr. 9269 / 26.08.2015 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi 

Comerţ; 
-  cererea doamnei Năpruiu – Rizea Andreea-Cristina, înregistrată la Consiliul    Judeţean Olt sub 

nr.8869/13.08.2015; 
-   prevederile contractului individual de muncă nr.393/01.12.2006, încheiat pe perioadă nedeterminată 

între Consiliul Judeţean Olt, în calitate de angajator, şi doamna Năpruiu – Rizea Andreea-Cristina, în 
calitate de angajat; 

- prevederile art.51 alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.791, art.794 alin. (2) și (3) și 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 și art.153 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 
Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.77/30.07.2008; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 101/29.07.2013 cu privire la aprobare 
organigrama și stat de funcții pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.33/27.02.2014 cu privire la încetare suspendare de 
drept contract individual de muncă, suspendare contract individual de muncă din inițiativa salariatului; 

  - prevederile art.I pct.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare ; 

 - prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.78/30.07.2015 cu privire la aprobarea 
creșterii salariale pentru personalul din aparatul de specialitate și din aparatul permanent de lucru ale 
Consiliului Județean Olt, din cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt precum și pentru 
personalul din unele instituții publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt; 

-  prevederile art. 16 alin. (1) din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.238/31.07.2015 referitoare la 
aprobare stat de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate și din cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Județean Olt cu drepturile salariale începând cu 01 august 2015, 
 

        În temeiul art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1) și  



 

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

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Începând cu data de 14.09.2015, încetează suspendarea contractului individual de 

muncă al doamnei Năpruiu–Rizea Andreea-Cristina - inspector de specialitate, grad profesional II, nivel 
studii S, gradaţia 2,clasa de salarizare 38, din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean 
Olt. 

Art. 2. (1) Cu aceeaşi dată, respectiv 14.09.2015, se aprobă reluarea activităţii de către doamna 
Năpruiu–Rizea Andreea-Cristina, în funcţia deţinută anterior suspendării, respectiv în funcţia de execuție 
aferentă personalului contractual de inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, gradaţia 2, 
clasa de salarizare 38, în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt. 

    (2) La reluarea activităţii, se stabilesc drepturile salariale pentru doamna Năpruiu – Rizea Andreea 
Cristina corespunzătoare funcției de execuție aferentă personalului contractual de inspector de specialitate, 
grad profesional II, nivel studii S, gradaţia 2, clasa de salarizare 38, din cadrul aparatului permanent de lucru 
al Consiliului Judeţean Olt, după cum urmează: 

Salariu de bază majorat cf.O.U.G. nr.27/2015    
 și HCJ Olt nr.78/30.07.2015            1.253 lei 
 Spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare    

majorat cf.O.U.G. nr.27/2015 și HCJ Olt nr.78/30.07.2015           115 lei  
 TOTAL:               1.368 lei 

    Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 14.09.2015 şi 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, 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt, Secretarului Judeţului Olt, doamnei Năpruiu–
Rizea Andreea-Cristina în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt și 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU                                                                   

 
 
                                                
CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                  

                                                                                    Secretar  al  Judeţului                     
                                                                                     Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 

Slatina 27.08.2015 
Nr. 101 
I.G./I.G./2 ex.  
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi ,,pentru”. 
 
 



 

H O T Ă R Â R E 
                                                                                                     

cu privire la:  transformare posturi în Statul de funcții al  
                                       Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci   
 
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.8908/14.08.2015 cu privire la aprobarea proiectului  de   hotărâre nr.8909 

din 14.08.2015; 
- raportul nr.8910/14.08.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare; 
- raportul nr.9208/25.08.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 
- raportul nr.9231/25.08.2015 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.9240/25.08.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 
- raportul nr.9258/25.08.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.3958/12.08.2015, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.8876/13.08.2015; 
- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.142/21.01.2015 referitoare la aprobarea regulamentului privind promovarea personalului din 
cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.299/04.08.2015 referitoare la promovarea doamnei Georgescu Nicoleta în funcția de asistent 
medical în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.300/04.08.2015 referitoare la promovarea domnului Carindățoiu Cristian în funcția de asistent 
medical în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.301/04.08.2015 referitoare la promovarea doamnei Tudor Florica în funcția de asistent medical 
cu competențe în ergoterapie la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.20/29.07.2015;  

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

- prevederile protocolului de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 între Direcția de Sănătate 
Publică Olt și Consiliul Județean Olt, prin care a fost transferat la Consiliul Județean Olt 
managementul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014 cu privire la aprobare 
organigramă, stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru  Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Cap. II, pct.2 lit.a) și prevederile Cap.I, art.11 din Anexa nr.III la Legea – cadru 
nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile pct.II din Criteriile privind angajarea și promovarea în funcția, grade și trepte 
profesionale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar 
aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 
angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din 
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, 



 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.3, art.97 alin.(1), art.98 
coroborat cu art.45 alin.(1) 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 hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă începând cu data de 01.08.2015, transformarea a 3 posturi din Statul de 
funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014, după cum urmează: 

a) transformarea postului de asistent medical debutant, nivel studii PL, la Secția I 
Psihiatrie (poziția nr.24 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014), în post de 
asistent medical, nivel studii PL; 

b) transformarea postului de asistent medical debutant, nivel studii PL, la Secția II 
Psihiatrie (poziția nr.86 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014), în post de 
asistent medical, nivel studii PL; 

c) transformarea postului de asistent medical debutant, nivel studii PL, la 
Compartimentul Ergoterapie (poziția nr.129 în Statul de funcții al Spitalului de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.127 
din 28.08.2014), în post de asistent medical, nivel studii PL. 

Art. 2.  Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în Anexa 
nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014, se modifică în mod corespunzător, 
cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 
   Art. 3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară  își încetează 
aplicabilitatea. 
   Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.08.2015 și se comunică 
Direcției Economice, Buget–Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementului Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt  și 
Instituției Prefectului – Județul Olt.  

 
 
 

PREŞEDINTE,  
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                                  Contrasemnează  
                                                                                  Secretar al județului 

                                                                                                         Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
Slatina 27.08.2015 
Nr.102 
A.N./A.N./2ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi pentru. 



 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la: desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt  în 
 Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apa Olt  S.A 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9017/19.08.2015  cu privire la Proiectul de Hotărâre 
nr.9018/19.08.2015; 

- Raportul nr. 9019/19.08.2015 al Arhitectului Șef al Județului, Serviciul Unitatea de 
Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu; 

- Raportul nr.9201/25.08.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare  europeană, administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raportul nr.9273/26.08.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea  monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

- Raportul nr.9235/25.08.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului  şi relaţii cu cetăţenii; 

- Hotărârea nr.8/18.08.2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul” , înaintată 
Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.243/19.08.2015, înregistrată la Consiliul  Județean Olt sub nr. 
9016/19.08.2015, prin care ni se comunică propunerile pentru completarea Consiliului de 
Administrație al S.C. Compania de Apă Olt S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/27.07.2006 privind asocierea Consiliului 
Județean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor Slatina și Caracal și ale orașelor Corabia, Balș, 
Drăgănești Olt, Scornicești, Piatra Olt și Potcoava în scopul înființării operatului unic al Serviciului 
comunitar de utilitate publică-apă și apă uzată în județul Olt; 

- prevederile art.17 alin.(2) lit. a) pct.1 și pct.4 lit.a) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
“Oltul”, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr.2; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.13/25.01.2007 privind aprobarea participării 
Consiliului Județean Olt la înființarea Societății Comerciale “Compania de Apă Olt” S.A. ; 

- prevederile art.7, pct.7.3 lit. a), art. 12, punctul 12.2 lit. c) și art. 16 din Actul constitutiv 
al S.C. “Compania de Apa  Olt” S.A., astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr.1; 

- prevederile art.31 alin.(2) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 
nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 137 alin.(1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.94  alin.(21) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea 
și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (2)  lit.d), art. 92, art. 97 alin. (1), art. 98 
coroborat cu art.45 alin.(1) 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 hotărâre:  
 
 

Art.1  (1). Se desemnează domnul MIOC TEODOR CONSITO, consilier superior în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt , ca membru  în Consiliul de Administrație al S.C. 
Compania de Apa  Olt S.A., în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Olt.  



 

(2). Mandatul de membru în Consiliul de Administrație al domnului Mioc Teodor Consito se 
exercită începând cu data alegerii sale în această funcție de către Adunarea Generală a Acționarilor a 
S.C. Compania de Apa  Olt S.A., al cărei acționar este și Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică  domnului MIOC TEODOR CONSITO, Arhitectului Șef 
al Județului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Societății Comerciale “Compania de Apa 
Olt” S.A., pentru aducere la îndeplinire, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice 
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, Președintelui Consiliului Județean Olt 
și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 

  Contrasemnează,                                                              
Secretarul Judetului  

                                                                                                        Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina 27.08.2015 
Nr. 103 
G.C./G.C./2 ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi pentru 
 
 
 
 
 



 

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.10024/15.09.2015, cu privire la Proiectul de   Hotărâre 
nr.10025/15.09.2015; 
 Raportul nr.10026/15.09.2015 al Direcţiei Economice, Buget- Finanţe; 
 Raportul nr. 10258/21.09.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, 
Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului; 
 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 rectificările ulterioare; 
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 638/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare 
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene si comunale; 
 Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 Prevederile art. 175 alin. (7) și (18) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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; 
 Prevederile Ordinului nr. 658/2015, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, 
pentru modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul nr. 827/2015 privind aprobarea listei 
obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de 
dezvoltare locală, pentru județul Olt pentru anul 2015; 
 Adresa nr. 182/19.08.2015 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9039/19.08.2015; 
 Adresa nr. 18635/14.09.2015 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 10003/14.09.2015; 
 Adresa nr. 4016871/02.09.2015 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab”, 
județul Olt  înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9570/02.09.2015; 
        În temeiul art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) și art.45 alin (2) lit.a) coroborat cu 
art. 98 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 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 integrat de management al 
deșeurilor în județul Olt”- SMIS 27022, pe anul 2015, conform anexei nr. 3; 
 Art.4 Se aprobă listele pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri la 
capitolul 68.02 „ Asigurări și asistență socială“, subcapitolul 68.02.04 „Asistență acordata persoanelor 
în vârstă”, pentru Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu, și pentru Căminul pentru persoane 
vârstnice Slatina, pe anul 2015, conform anexelor nr. 4 si 5 ; 
 Art.5 Se aprobă fișele obiectivelor de investiții „Modernizare drum județean DJ 703 B, 
km.39+935-41+275, L=1,340 km, Bărăști - limită județ Argeș”, și „Modernizare drum județean DJ 
642 A, km. 16+200-20+134, L=3,934 km,  Vladila - Rotunda, județ Olt”, conform anexelor nr. 6 si 7; 



 

 Art.6. Se aprobă rectificarea listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații pe 
drumurile județene, pe anul 2015, conform anexei nr. 8; 

Art.7 Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii 
de bunuri, la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță natională”, subcapitolul 61.02.05 „Protecție 
civilă și protecție contra incendiilor” pe anul 2015, conform anexei nr. 9 ; 

Art.8  Se aprobă rectificarea fișei obiectivul de investitii  „Modernizare acces pacienți pavilion 
central la Spitalul Județean de Urgență Slatina”, pe anul 2015, conform anexei nr. 10; 
 Art.9  Se aprobă rectificarea fisei obiectivul de investiții  „Reabilitare si relocare spații  din 
pavilionul central al Spitalului Județean de Urgență Slatina”, conform anexei nr. 11; 
 Art.10  Se aprobă fișa obiectivului de investiții „Reabilitare și reorganizare a sectorului de 
primiri - internări Obstetrică Ginecologie situat la parterul corpului Materno - infantil”, pe anul 2015, 
conform anexei nr.12; 

Art.11. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” 
defalcată pe categorii de bunuri, pe anul 2015, conform anexei nr.13; 
 Art.12.  Anexele nr. 1 - 13   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, 24.09.2015 
Nr. 104 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru”. 
 
 

 



 

HOTĂRÂRE  
cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap 

îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2015  

 
 
 Având  în vedere : 

 expunerea de motive nr.10054/15.09.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre 
nr.10055/15.09.2015; 

 raportul nr.10255/21.09.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al judeţului;             

 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 
nr.68134/15.09.2015, comunicat cu adresa nr.68135/15.09.2015, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.10053/15.09.2015; 

 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 modificările si completările 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) art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) si  art.115 alin(1) lit.c) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

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

Nr. 
Crt. Denumire centru 

Cheltuieli 
de personal 

(lei) 

Cheltuieli 
cu bunuri si 

servicii 
(lei) 

Cheltuieli 
totale 

realizate în 
luna 

august 
2015 

Nr. mediu de 
asistaţi  în 

luna 
august 
2015 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4= 
col2+col3 5 6 = col 4/col 

5 

1 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SLATINA 111.321 41.020 152.341 91,22 1.670,04 

2 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 67.819 26.428 94.247 57,81 1.630,29 

3 
Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 

Handicap CEZIENI 
82.171 23.640 105.811 65,00 1.627,86 

4 
Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CARACAL 

59.171 38.633 97.804 50,00 1.956,08 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 75.943 46.316 122.259 75,51 1.619,11 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 43.104 20.917 64.021 37,00 1.730,30 

7 
Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 
Draganesti Olt 

21.385 11.019 32.404 23,00 1.408,87 

 TOTAL 460.914 207.973 668.887 399,54 1.674,14 

 



 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Buget, 
Impozite şi 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  

                                     Gabriel BULETEANU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLATINA, 24.09.2015 
Nr.105  
2ex. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 32 voturi ,, pentru ,, 

 



 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2015 
 

 
 

Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr.10027/15.09.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.10028/15.09.2015; 
  Raportul nr.10211/21.09.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe si al Directiei Tehnice si 
Investitii; 
 Raportul nr. 10257/21.09.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, 
Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului; 
 Raportul nr. 10277/21.09.2015 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
 Raportul nr. 10270/21.09.2015 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și  de arhitectură; 
 Prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2015 cu privire la  repartizarea pe județe a 
sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale și punctul 30 
din anexa la această hotărâre; 
 Procesul verbal nr.10023/15.09.2015 cu privire la  consultarea structurilor asociative ale comunelor, 
orașelor, municipiilor, respectiv reprezentanții ACOR Olt, reprezentanții AOR Olt și reprezentanții 
AMR Olt; 
 Raportul nr. 10011/15.09.2015 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul Consiliului 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 repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2015, 
în sumă de 7.880 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice Buget Finanțe, Direcției Tehnice și 
Investiții, Serviciului Buget Impozite și Taxe, Serviciului Tehnic și 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, 24.09.2015 
Nr. 106 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru”. 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT   
   ANEXĂ 
   la HCJ nr. 106/24.09.2015 
     
     
     
     
     
     
     
     
 Repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale  
 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene  
 și comunale, pe anul 2015  
     
     
     
   mii lei  
  
  
 

Nr. 
crt. Unitatea administrativ teritorială 

Suma 
repartizată 

2015  
 1 Județul Olt 2.880  
 2 Municipiul Caracal 500  
 3 Orașul Bals 500  
 4 Orașul Corabia 500  
 5 Orașul Draganesti Olt 2.000  
 6 Orașul Piatra Olt 500  
 7 Orașul Potcoava 500  
 8 Orașul Scornicesti 500  
 TOTAL 7.880  
     
     
 PREŞEDINTE  
 PAUL STĂNESCU  
     
     
   Contrasemnează, 
   Secretar al Judeţului Olt 
   Gabriel BULETEANU 
     
     

Director Executiv 
Şef Serviciu Tehnic, 

Investiții 
Cornel MOTOI Mihaela Dorina NEGRILĂ 

 
 
 
 



 

H O TĂ R Â R E 
 

privind:  aprobare documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul  de     investiții   
„Reabilitare  și reorganizare  a  sectorului  de  primiri – internări  Obstetrică – 
Ginecologie situat la  parterul    corpului  Materno – infantil din cadrul  Spitalului  
Județean  de    Urgență  Slatina” 

 
- expunerea  de  motive nr. 9966 / 14.09.2015, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 9967/ 

14.09.2015; 
- raportul  nr. 9968/14.09.2015 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 
- raportul nr. 10266/21.09.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- raportul nr. 10286/21.09.2015 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  
ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 
- raportul nr. 10268/21.09.2015 al  Comisiei  pentru  cultură, învățământ,  activitatea  științifică,  
sănătate,  familie,  protecție  copii  și  culte; 
- 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. 67/2015  „Reabilitare  și reorganizare  a  sectorului  de  primiri -internări  
Obstetrică – Ginecologie situat la  parterul  corpului  Materno - infantil din cadrul  Spitalului  
Județean  de Urgență  Slatina”    elaborat  de    S.C. AL – TI PROIECT SERVCONSTRUCT – 
S.R.L.  Slatina; 
- prevederile  art. 44 alin. (1) și art. 45 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   pentru  obiectivul de investiții   

„Reabilitare  și reorganizare  a  sectorului  de  primiri – internări  Obstetrică – Ginecologie 
situat la  parterul  corpului  Materno – infantil din cadrul  Spitalului  Județean  de Urgență  
Slatina” cu  principalii indicatori  tehnico-economici :      

Principalii  indicatori  tehnico-economici: 
Valoarea  totală ( preturi  iulie 2015 – cu TVA)                483.482,08 lei   

 din  care :  
               - construcții-montaj                                      302.753,30  lei  

Durata de  realizare  a investiției                                                     4  luni 
         Capacități: - suprafața totală supusă  reabilitării                   218,55 mp                                                                   

 
 
 



 

Art. 2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  Investiții , Direcției 
Economice Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al      Consiliului  Județean  
Olt   și  Spitalului  Județean  de  Urgenta  Slatina în  vederea  aducerii  la  îndeplinire,  
Președintelui  Consiliului  Județean  Olt  și  Instituției Prefectului  județul  Olt . 
 

 
 
 

PREŞEDINTE 
                                                       Paul  STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                  Contrasemnează,                                                                                                
                                                     Secretarul   Judeţului 

                                                                                   Gabriel  BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slatina,  24.09.2015 
Nr. 107 

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



 

HOTĂRÂRE    
          
cu privire la:  exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de 

director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 

 
Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.9725/07.09.2015 cu privire la Proiectul  de hotărâre 
nr.9726/07.09.2015;  

 raportul nr.9727/07.09.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unității 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 raportul nr.10284/21.09.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

 raportul nr.10287/21.09.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități 
sportive și de agrement; 

 raportul nr.10269/21.09.2015 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 

 raportul nr.10263/21.09.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

 adresa Consiliului Judeţean Olt nr.8579/03.08.2015 prin care a solicitat avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice 
de conducere de Director executiv al Direcției Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt de 
către domnul ROTEA CĂTĂLIN-ȘTEFAN – inspector, clasa I, grad profesional superior, 
la Compartimentul Mențiuni din cadrul Serviciului Stare Civilă al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt; 

 Avizul nr.36735/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.9510/01.09.2015; 

 prevederile Dispoziției Directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt nr.58/25.05.2015 referitoare la modificare raport de serviciu prin 
detașare; 

 prevederile  Hotărârii  Consiliului Judeţean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la 
aprobare stat de funcţii pentru Direcţia  Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/30.07.2015; 

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

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

 
În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), art.97 alin.(1) și art.45 alin.(1) coroborat cu 
prevederile 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 hotărâre: 
 

 
Art.1. Se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt de către domnul 
ROTEA CĂTĂLIN-ȘTEFAN – inspector, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul 



 

Mențiuni din cadrul Serviciului Stare Civilă al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 
pe o perioadă  de maximum 3 luni, începând cu data de 01.10.2015. 

Art.2. Drepturile salariale ale domnului ROTEA CĂTĂLIN-ȘTEFAN corespunzătoare 
funcţiei publice de conducere de director executiv se vor stabili de către Direcţia Județeană de 
Evidență a Persoanelor Olt, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziției 
Președintelui Consiliului Județean Olt nr.230/27.07.2015 referitoare la delegarea atribuțiilor 
corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene 
de Evidență a Persoanelor Olt, îşi încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.10.2015 şi se comunică Direcţiei 
Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt şi domnului Rotea Cătălin-Ștefan în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
judeţul Olt.   

 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 

                                                                           Contrasemnează     
                                                                           Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi ,,pentruˮ. 
 
 
Slatina 24.09.2015 
Nr.108 
A.N./A.N./2ex. 



 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru  

Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul” respectiv: 
 Comunele Tufeni, Șerbănești, Tia Mare, Gostavățu, Băbiciu, Izbiceni,          
                                          Fărcașele și Scărișoara . 
 

 
         Având în vedere:   

-  Expunerea de motive nr. 9550/02.09.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 9551/02.09.2015; 
 - Raportul Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu nr. 
9552/02.09.2015; 
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
nr.10272/21.09.2015; 
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
nr.10288/21.09.2015; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.10285/21.09.2015. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 76/27.07.2006 cu privire la asocierea Consiliului Judeţean Olt 
cu Consiliile Locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş, Drăgăneşti Olt, 
Scorniceşti, Piatra Olt şi Potcoava în scopul înfiinţării operatorului unic al Serviciului comunitar de 
utilitate publică – apă şi apă uzată în judeţul Olt; 
-  Adresa nr. 276/25.08.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
9315/26.08.2015; 
- Hotărârea nr. 2/24.03.2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități  Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul” prin care avizează 
favorabil, de principiu, acceptarea ca membru nou a comunei Tufeni; 
- Hotărârea nr. 5/18.08.2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități  Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul” prin care avizează 
favorabil, de principiu, acceptarea ca membri noi a comunelor  Șerbănești, Tia Mare, Gostavățu, 
Băbiciu, Izbiceni, Fărcașele și  Scărișoara; 
-   Hotărârea Consiliului Local al comunei Tufeni nr. 31/22.12.2014; 
-   Hotărârea Consiliului Local al comunei Șerbănesti nr. 36/16.07.2015; 
-   Hotărârea Consiliului Local al comunei Tia Mare nr. 39/18.05.2015; 
-   Hotărârea Consiliului Local al comunei Gostavățu nr. 20/24.06.2015; 
-   Hotărârea Consiliului Local al comunei Băbiciu  nr. 26/24.06.2015; 
-   Hotărârea Consiliului Local al Comunei Izbiceni nr. 30/25.06.2015; 
-   Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fărcașele nr. 30/15.06.2015; 
-   Hotărârea Consiliului Local al Comunei Scărișoara nr. 27/19.06.2015; 
-  prevederile art. 13, art. 16 alin. (1) și alin. (2) lit. j) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare  Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 
,,OLTUL”;  
- prevederile art. 8, art. 10 alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 51/2006  cu privire la serviciile comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 1 alin. (2) - (3) și Anexele nr. 3 - 4 din Hotărârea Guvernului nr. 855/13.08.2008 
pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru al asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de activitate publică;  



 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1) lit. d), art. 17 alin. (1)-(2) și 
art. 18 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2006 cu privire la serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare, republicată, 
 
       În temeiul prevederilor art.11, art. 91 alin. (1) lit e), alin. (6) lit. c), art. 97 alin. (1), art. 98 
coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adoptă  prezenta  HOTĂRÂRE. 
 
        Art. 1. – Se aprobă primirea de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, respectiv : 
comunele Tufeni, Șerbănesti, Tia Mare, Gostavățu, Băbiciu, Izbiceni, Fărcașele și Scărișoara. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, 
Programe și Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
consiliilor locale ale comunelor nominalizate la art. 1, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, pentru aducere la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează,  
                                                                                  Secretarul Judetului  
                                                                                  Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi ,,pentruˮ. 
 
 
 
Slatina 24.09.2015 
Nr. 109 
G.C./G.C./2 ex. 



 

H O T Ă R Â R E 
                         cu privire la aprobare: 
                        - tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de      
                          amenajamente pastorale prestate de către Camera                                            

Agricolă Judeţeană Olt; 
                       - tarif pentru serviciul constând în organizarea de către   
                         Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura 111 ”Formare 

profesională, informare și difuzare de  cunoștințe”, pentru beneficiarii 
proiectelor aferente  Măsurii  141, pe anul 2015 

 
          

         Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8431/29.07.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

8432/29.07.2015; 
- Raportul nr. 8433/29.07.2015 al Direcţiei  Economice, Buget – Finanţe; 
- Raportul nr. 10264/21.09.2015 al comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al judeţului; 
- Raportul nr. 10283/21.09.2015 al comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
 - Raportul nr. 10291/21.09.2015 al comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie, servicii 

publice si comerț; 
       - Adresa nr. 1043/29.07.2015 a Camerei Agricole Judeţene Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Olt sub nr. 8428/29.07.2015, prin care ne înaintează documentația necesară privind aprobarea tarifelor 
aferente a două noi servicii specifice prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt, respectiv 
serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale și serviciul de organizare a 
cursurilor pentru Măsura 111 ,, Formare profesională, informare și difuzare de  cunoștințe”,  
aferente Măsurii  141, pe anul 2015;        
       - Prevederile art. 1 alin. (2) și 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; 

   - prevederile art. 6 alin. (1) - (3), art. 9 alin. (72)  și alin. (9) din  Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare,  
      - Prevederile art. 1 lit. a), art. 8 și art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 1064/2013, modificate și completate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 78/2015; 
     - Nota Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 187356/2015; 
     - Nota Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din data de 05.05.2015, tramsmisă prin 
Adresa-email înregistrată la Camera Agricolă Județeană Olt sub nr. 600/06.05.2015; 
     - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 74/25.06.2015 cu privire la aprobarea structurii serviciilor 
specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Olt, cuantumul 
tarifelor și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor;  
       În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b) alin.(3) lit. c), art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 
45 alin. (2) lit. c) 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. (1). Se aprobă tarifele pentru serviciile specifice de elaborare a proiectelor de 
amenajamente pastorale prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt, stabilite pe baza devizului 
justificativ întocmit de Camera Agricolă Judeţeană Olt, precum și tarifele pentru serviciile constând în 
organizarea cursurilor prin Măsura 111 ,,Formare profesională, informare și  difuzare de cunoștințe”, 
pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141, pe anul 2015, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         (2). Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 74/25.06.2015 cu privire la aprobarea 
structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene 
Olt, cuantumul tarifelor și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor, se completează în mod 
corespunzător cu noile servicii și tarife stabilite potrivit alin. (1), după cum urmează: 
       - la poziția nr. 3 “Organizarea de cursuri de pregătire profesională” se introduce o nouă liniuță 
având următorul conținut: “Cursuri prin Măsura 111- Formare profesională, informare și  difuzare de 
cunoștințe, pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141 – Tarif 200 lei/cursant”; 
       - după poziția nr. 5 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 6, având următorul conținut: ,,Servicii 
de elaborare a proiectelor de  amenajamente pastorale – Tarif 4000 lei pentru suprafețe până la 
300 ha; 10 lei pentru fiecare ha peste suprafața de 300 ha”. 
  Art. 2. Încasarea tarifelor pentru serviciile prestate se efectuează prin modalităţile prevăzute de 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, iar utilizarea fondurilor 
rezultate din aceste venituri proprii se face în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 74/25.06.2015 și actele normative în vigoare.  
 Art. 3. Prezenta hotărâre se aplică de la data aducerii la cunoștință publică a acesteia. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în presa locală, precum și pe site-ul Consiliului Județean 
Olt, 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, 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

          
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                         Secretar al Județului  
                                                                         Gabriel BULETEANU  

 
 
 
 
 
Slatina, 24.09.2015 
Nr. 110 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi ”pentru”. 
 
IM/2ex. 
 
 
 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT      
 
 
                                                                                              Anexa  
                                                                              la H.C.J. nr. 110/24.09.2015 
                                                                                      

        Tarifele pentru serviciile specifice de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale 
prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt,     stabilite pe baza devizului justificativ 
întocmit de Camera Agricolă Judeţeană Olt, precum și tariful pentru serviciul constând în 
organizarea cursurilor prin Măsura 111 ,, Formare profesională, informare și  difuzare de 

cunoștințe”, pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141, pe anul 2015 
 

Nr. 
crt. Servicii Tarif propus pe anul 2015 

Pentru suprafețe până la 300 ha 
 

4.000 lei 1. Elaborare proiect 
amenajament pastoral 

Pentru fiecare ha peste suprafața de 300 ha 10 lei/ha 
 

2. Organizare cursuri prin 
Masura 111 pentru 

beneficiarii proiectelor  
aferente Masurii 141 

Formare profesională, informare și difuzare de 
cunoștințe 

200 
lei/cursant 

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                           Secretar al Județului  
                                                                                           Gabriel BULETEANU  

 
 
 
 
 
                Director Executiv                                                       Director Executiv 
        Emil Vergilius MARINESCU                                       Constanta DUMITRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea studiului de fezabilitate pentru  proiectul   „Modernizarea  

drumului   județean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare-Priseaca–Poboru-Spineni-DN67B, km 
35+286-km 41+436 „ ,  Poboru – Spineni, județul Olt  

 
Având în vedere: 
 expunerea de motive nr. 9861/10.09.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 9862/10.09.2015 
 raportul nr.9863/10.09.2015 al Serviciului Dezvoltare Regională; 
 raportul  nr. 10262/21.09.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană , administrarea domeniului public și privat al județului; 
 raportul nr.10273/21.09.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

 raportul nr.10282/21.09.2015 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

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

 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;  

 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 rectificările ulterioare;  

 Prevederile art. 1, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii. 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), c), alin.(3), lit.f), alin.(6) lit. a), art.97, alin.(1), art.98 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul „Modernizarea  drumului   judetean  
DJ 657  Recea (DJ653) –Valea Mare-Priseaca–Poboru-Spineni-DN67B, km35+286- km41+436”, 
Poboru–Spineni, județul Olt, având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici 
prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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, 24.09.2015 
Nr.111 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi “pentru”. 

T.I./T.I. ( 2 ex.) 



 

Anexă la Hotărârea  nr. 111/24.09.2015 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 
PROIECTULUI    

 
„Modernizarea  drumului   județean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare-Priseaca–Poboru-

Spineni-DN67B, km 35+286-km 41+436 „ ,  Poboru – Spineni, județul Olt 
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 
Proiectant – S.C.   SECȚIA   DE  PROIECTARE   OLT   S.R.L 
Amplasament: Județul  Olt,  drumul   județean  DJ 657  Poboru - Spineni  KM 35+286-KM 

41+436, L= 6,150 km 
 

Indicatorii tehnico-economici, conform studiului de fezabilitate  : 
1. valoarea   totală (INV), inclusiv TVA     ( mii lei) 
( in preturi – luna iulie anul 2015, 1 euro = 4,4749 lei)  :9.674,596 
 

 - constructii montaj ( C+M)     : 9.296,419 
 

2. esalonarea investitiei: 
 - anul I       : 5.519,187 
 
 
 - anul II       :         4.155,409 

 
3. durata de realizare      :  18 luni execuție  
4. capacitati (în  unități  fizice  și  valorice)  :          6,150 km 
 (6,090 km drum +0,060 km pod reabilitat       -            9.674,596 mii lei 
5. alti  indicatori specifici domeniului  de  activitate în  care  este realizată   investiția, dupa  caz 

Indicatori calitativi  

                1.echitate sociala 

                2. protectia mediului 

3. oportunitati egale.  

4.Cresterea nivelului de trai si al bunastarii generale in zona de actiune prin imbunatatirea 

conditiilor de transport si modificarea indicatorilor socio-economici  

5. Calitatea transportului pe drumurile judetene – conform normelor in vigoare  

6. Comportament responsabil din punct de vedere al mediului  

7. Vizibilitatea proiectului  

8. Cresterea numarului de locuri de munca  in zonele strabatute de drumul judetean 

Indicatori cantitativi 

Drumul modernizat are urmatoarele caracteristici tehnice  : 

- Capacitati drumuri proiectate : 
- lungime obiectul I – sector  de  drum   pietruit   L= 4,985 km 
- lungime obiectul II – sector  de   drum  din asfalt degradat L= 1,105 km 



 

- parte carosabila drum 6,50 m cu doua benzi  de circulatie; 
- acostamente                                                                  2 x 0,75 m; 
-      santuri pereate       L= 1.650,00 ml 
-      rigole pamant       L= 10.530,00 ml 
- categoria  de importanta a constructiei „C”; 
- pante transversale: 
   2,5% - carosabil; 
   4,0 % - acostamente; 
-     pod din beton armat reabilitat ( 1 buc)    l =0 ,060 km  
  
  

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 

 
 

                                                                             Contrasemnează, 
                                                                               Secretar al Judeţului, 
                                                                             Gabriel BULETEANU  

 
Şef serviciu dezvoltare regională , 
Daniela LUNGU 

 
 

T.I./T.I. ( 2 ex.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea studiului de fezabilitate pentru  proiectul   „Modernizarea  

drumului   județean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare- Priseaca – Poboru -Spineni-DN67B, 
km 13+380- km  29+803 „ , Priseaca-Poboru , județul Olt 

 
Având în vedere: 
 expunerea de motive nr. 9864/10.09.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 9865/10.09.2015  
 raportul nr.9866/10.09.2015 al Serviciului Dezvoltare Regională; 
 raportul   nr. 10261/21.09.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
 raportul nr.10271/21.09.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

 raportul nr.10278/21.09.2015 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

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

 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;  

 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 rectificările ulterioare;  

 Prevederile art. 1 lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii. 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b), c), alin.(3), lit.f), alin.(6) lit. a) , art.97, alin.(1), art.98 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul „Modernizarea  drumului   județean  
DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare-Priseaca–Poboru-Spineni-DN67B, km 13+380- km 
29+803”, Priseaca-Poboru, județul Olt, având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-
economici prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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, 24.09.2015 
Nr.112 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  33 voturi “pentru”. 
T.I./T.I.( 2 ex.) 



 

Anexă la Hotărârea  nr. 112/24.09.2015 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 
PROIECTULUI    

 
„Modernizarea  drumului   județean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea Mare- Priseaca – 

Poboru -Spineni-DN67B, km 13+380- km  29+803 „ , Priseaca-Poboru , județul Olt 
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 
Proiectant – S.C.   SECȚIA   DE  PROIECTARE   OLT   S.R.L 

     Amplasament: Județul  Olt,  drumul   județean  DJ 657  Priseaca – Poboru KM 13+380-KM 
29+803, L= 16,423 km 
 

Indicatorii tehnico-economici, conform studiului de fezabilitate nr. 31/2015 : 
1. Valoarea   totala (INV), inclusiv TVA     ( mii lei) 

( in preturi – luna iulie anul 2015, 1 euro = 4,4749 lei)           :        25.063,347 
   din care : 

 - constructii montaj ( C+M)     :       24.079,083 
 

2. esalonarea investitiei: 
 - anul I       : 10.830,956 
 
 - anul II       :        14.232,391 
 

3. durata de realizare      :      24 luni executie  
4. capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice)            :             16,423km 
(16,385km lungime drum + 0,038  km lungime pod proiectat )- 25.063,347 mii lei 
5. alti  indicatori specifici domeniului  de  activitate in  care  este realizata   investitia, dupa  caz 

Indicatori calitativi  

                1.echitate sociala 

                2. protectia mediului 

3. oportunitati egale.  

4.Cresterea nivelului de trai si al bunastarii generale in zona de actiune prin imbunatatirea 

conditiilor de transport si modificarea indicatorilor socio-economici  

5. Calitatea transportului pe drumurile judetene – conform normelor in vigoare  

6. Comportament responsabil din punct de vedere al mediului  

7. Vizibilitatea proiectului  

8. Cresterea numarului de locuri de munca  in zonele strabatute de drumul judetean 

 
Indicatori cantitativi 

Drumul modernizat are urmatoarele caracteristici tehnice  : 

- lungime obiectul I – sector de  drum   asfaltat   L= 3,175 km  
- lungime obiectul II – sector  de  drum   pietruit            L= 3,823 km 
- lungime obiectul III – sector  de   drum  din pamant  L= 9,387 km 



 

- parte carosabila drum 6,50 m cu doua benzi  de circulatie; 
- acostamente         2 x 0,75 m; 
-      santuri pereate        L= 290,00 ml 
-      rigole  pamant        L= 32.480,00 ml 
- categoria  de importanta a constructiei „C”; 
- pante transversale: 
   2,5% - carosabil; 
   4,0 % - acostamente; 
- pod din beton armat  L = 2x16 m, rampe acces :                            2 x 3 m. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 

 
 

                                                                                                                    Contrasemnează,  
                                                                                                                   Secretar al Judeţului, 

                                                                                                                    Gabriel BULETEANU  
 
 

Şef serviciu dezvoltare regională , 
Daniela LUNGU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.I./T.I. ( 2 ex.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la Aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de     investiţii 

„Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versanților 
pe DJ 657B, com. Colonești, km 13+960” 

 
 Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 9928 din 11.09.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
9929/11.09.2015; 

- raportul nr. 9930/11.09.2015 al Direcției Tehnice și Investiții;  
- raportul nr. 10259/21.09.2015 al Comisiei pentru studii economico- sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- raportul nr. 10280/21.09.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  
- raportul nr. 10276/21.09.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

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

- proiectul nr.10/2015 – Faza DALI (documentație avizare lucrări de intervenție) întocmit de 
S.C. EU PROJECT CONSULTING  SRL; 
          - hotărârea 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 rectificările ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.4 din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
          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 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 documentaţia tehnico - economică, faza DALI pentru obiectivul de investiţii 
„Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versanților pe DJ 
657B, com. Colonești, km 13+960”, cu principalii indicatorii tehnico-economici: 

Principalii indicatorii tehnico-economici: 
- Valoare totală (prețuri iulie - 2015 cu TVA) = 2.733.486 lei din care: 
-    Construcții - montaj = 2.182.250 lei 
- Lungime alunecare = 110 ml 
- Grindă beton = 108 ml 
- Piloți forați Ø 800 , L = 16m 
- Structură sistem rutier mixturi asfaltice L = 130 m  
- Durata de realizare = 8 luni 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice, 
Buget – Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
P R E Ş E D I N T E           

Paul STĂNESCU 
 Contrasemnează, 

Secretarul Judeţului 
       Gabriel BULETEANU 

Slatina, 24.09.2015 
Nr. 113 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi ,,PENTRU ,,. 



 

HO T Ă R Â R E     
cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri 

                                în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș 
 
 Având în vedere: 
- expunere de motive nr.10086/15.09.2015 cu privire la proiectul de hotărâre   

nr.10087/15.09.2015; 
- adresa Școlii Profesionale Speciale Balș nr.722/02.09.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.9538/02.09.2015; 
- adresa Școlii Profesionale Speciale Balș nr.759/15.09.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.10022/15.09.2015, prin care înaintează nota Inspectoratului Școlar Județean Olt 
nr.7649/11.09.2015; 

- raportul nr.10088/15.09.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.10267/21.09.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.10279/21.09.2015 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.10289/21.09.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 
de Agrement; 

- prevederile art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7), art.94 alin.(2) și art.96 alin.(1) și alin.(7) din 
Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.3, art.4 alin.(2) lit.b), art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și lit.c) și alin.(3), art.7 alin.(1) 
lit.b), alin.(2) și alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului 
Educației Naționale nr.4619/2014, modificată și completată prin Ordinul nr.4621/2015; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.f) și art. 97 alin. (1), art.98 coroborat cu art.45 
alin.(1) 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 hotărâre: 
 

Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt respectiv, doamna GĂLAN 
Valeria și domnul NIŢU Lucian, consilieri județeni, ca membri în Consiliul de Administrație al 
Școlii Profesionale Speciale Balș. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei GĂLAN Valeria și domnului NIŢU Lucian, Școlii 
Profesionale Speciale Balș în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Olt, 
Președintelui Consiliului Județean și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

    
                                                           PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
                                                                  

        CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                               
                                                                      Secretar al Județului                     

                                                                      Gabriel BULETEANU  
Slatina 24.09.2015 
Nr. 114 
 
 



 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aderarea Județului Olt la   

Asociația ”Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021”,   
persoană juridică de drept privat constituită în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 

privind asociațiile și fundațiile  
 

Având în vedere: 
 expunerea de motive nr.10309/22.09.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.10310/22.09.2015 ; 
 raportul comun nr.10311/22.09.2015 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al Serviciului 

Dezvoltare Regională; 
 raportul nr.10394/23.09.2015 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
 raportul   nr. 10395/23.09.2015  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
 raportul   nr. 10396/23.09.2015 al Comisiei  pentru cultură, învățământ, activitatea științifica, 

sănătate, familie, protecție copii și culte;  
 Adresa Asociaţiei ”Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021”, nr.286/22.09.2015, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.10305/22.09.2015;  
 Hotărârea nr.3/28.08.2015 a Asociației ”Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021” privind 

modificarea Actului constitutiv și Statutului asociației; 
 Statutul Asociaţiei ”Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021”;  
 Prevederile art.1, art.2, art.4, art.6, art.20, art.21 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005 cu modificările 
şi completările ulterioare;  

 Prevederile art. 35 alin.(3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
     În temeiul prevederilor art. 14, art. 91, alin.1, lit. e) și alin. 6, lit. c), art.97, alin.(1), art.98 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1.-Se aprobă aderarea Judeţului Olt prin Consiliul Județean Olt, la Asociaţia ”Craiova 
Capitală Europeană a Culturii 2021”, persoană juridică de drept privat constituită în temeiul 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2.-Aderarea Județului Olt la Asociaţia ”Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021” se 
realizează în conformitate cu prevederile Statutului acestei persoane juridice, anexat la prezenta 
hotărâre.  
        Art.3.-Se împuternicește, ca reprezentant al Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a 
Asociaţiei ”Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021”, domnul Marius Oprescu, Vicepreședinte al 
Consiliului Județean Olt. 
        Art.4.-Se mandatează domnul Paul Stănescu, Președintele Consiliului Județean Olt, să semneze 
actul adițional la Statutul Asociației privind aderarea Județului Olt la Asociaţia ”Craiova Capitală 
Europeană a Culturii 2021”. 

Art.5.-Se aprobă plata de către Judeţul Olt, în calitate de membru asociat, a cotizaţiei anuale în 
cuantum de 100 lei către Asociaţia ”Craiova Capitală Culturală Europeană a Culturii 2021”, începând 
cu anul 2015.  



 

Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei ”Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021”, 
Direcției Economice, Buget –Finanțe - Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, autorităților administrației publice locale ale județului Dolj, 
precum și Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt.  
 

          

PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU 

 
 

 
 
 
  Contrasemnează,  
          Secretar al Judeţului, 

                                                           Gabriel BULETEANU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slatina, 24.09.2015 
Nr.115 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  33 voturi “pentru”. 
T.I./T.I. ( 2 ex.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. DISPOZIȚII 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare  

    în trimestrul III 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 8188/23.07.2015 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 Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
,  pentru aducerea  la îndeplinire . 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                Avizat, 
                                                                     Secretar al  Judeţului 

                                                                                           Gabriel BULETEANU 
    Director Executiv,                                                                                 Marinela DIACONESCU        

 
Slatina 
Nr 



 

MD/MD 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT 
 
 
                                                                                                 Anexă la   
                                                                                           Proiectul de Dispoziţie  nr.             /                                                   
   
 
 
VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL  ACELUIAŞI  CAPITOL  BUGETAR  PE  
SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE ÎN TRIMESTRUL  III  2015 

 
 

 Cap. 68.02  ,,ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ,, 
Subcap. 68.02.06  ,,Asistenţă sociala pentru familie şi copii ,, 
Subcap. 68.02.04  ,,Asistenţă acordată persoanelor în  vârstă,, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
 
 
 
Titlul I- Cheltuieli de personal 
Titlul II – Bunuri şi servicii   
                             
                                                                        
                                                                                                                      - mii lei - 

Cod 
indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 
 

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   
68.02.06 Asistenţă sociala pentru familie şi copii -359 +359 

10 Cheltuieli de personal -2 +2 
10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara 

unitatii 
-2  

10.01.13    Indemnizatii de delegare  +2 
20 Bunuri si servicii 

din care pe articole şi pe alineate : 
-357 +357 

20.01.02 Materiale pentru curatenie  +20 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica  +175 
20.01.04 Apa, canal si salubritate  +25 
20.01.07 Transport  +3 
20.02 Reparatii curente  +50 
20.03.01 Hrana pentru oameni -357  
20.05.30 Alte obiecte de inventar  +60 
20.04.02 Materiale sanitare  +10 
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari  +4 
20.06.02 Deplasari in strainatate  +5 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si sevicii  +5 
68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în  vârstă   

20 Bunuri şi servicii 
din care pe articole şi pe alineate : 

-101 +101 

20.01.02 Materiale pentru curatenie  +28 
20.01.06 Piese de schimb  +3 
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si  +60 



 

functionare 
20.03.01 Hrana pentru oameni -101  
20.04.01 Medicamente  +3 
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari  +7  

neaza                                                                                                                                                                                                                                        
Judetului Olt 

                                                                                                         Gabriel BULETEANU 
 

enera ŞTEFĂNESCU 
                                                                                                                           

                                                                                                                                   Director executiv  
                                                                                Constanţa DUMITRU                                

                    
 
                                     Intocmit                                Sef Serviciu Buget,Impozite si Taxe 

                     Marinela DIACONESCU                             Nicolaie BUSOIU                                                           
                                                                      

 
     

 
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                   
DIRECŢIA ECONOMICA, BUGET-FINANŢE                                          APROB, 
NR          /                                                                                           PREŞEDINTE   
                                                                                                         Paul  STĂNESCU 
                    
 
 
                                                                                                              AVIZAT 
                                                                                                    VICEPRESEDINTE 
                                                                                                      Pavel  BELINSKI 

 
 
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

cu privire la virările de credite bugetare în trimestrul III  2015 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile, art. 49 alin (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare se pot efectua virări de credite bugetare 
in cadrul aceluiasi capitol bugetar. 
 Virările de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare în cadrul aceluiaşi capitol 
de cheltuieli sunt în competenţa ordonatorului principal de credite  pentru bugetul propriu şi bugetele 
instituţiilor subordonate şi se poate efectua înainte de angajarea cheltuielilor. 
    Cu adresa nr.54827/17.07.2015 inregistrata la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.7992/20.07.2015 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului avand  in vedere 
faptul ca nu are credite suficiente la unele  articole  din cadrul titlului I- Cheltuieli de personal si  
titlului II-Bunuri si servicii iar la alte articole   înregistrează economii,  solicită virări de credite 
bugetare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.  
 
Virările de credite bugetare solicitate se prezintă după  cum urmează : 
 
 
Cap. 68.02  ,,ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ,, 
Subcap. 68.02.06  ,,Asistenţă sociala pentru familie şi copii ,, 
Subcap. 68.02.04  ,,Asistenţă acordată persoanelor în  vârstă,, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Titlul I- Cheltuieli de personal 
Titlul II – Bunuri şi servicii   
                                                                                                                   
                                                                                                                       - mii lei - 

Cod 
indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 
 

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   
68.02.06 Asistenţă sociala pentru familie şi copii -359 +359 

10 Cheltuieli de personal -2 +2 
10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara -2  



 

unitatii 
10.01.13    Indemnizatii de delegare  +2 

20 Bunuri si servicii 
din care pe articole şi pe alineate : 

-357 +357 

20.01.02 Materiale pentru curatenie  +20 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica  +175 
20.01.04 Apa, canal si salubritate  +25 
20.01.07 Transport  +3 
20.02 Reparatii curente  +50 
20.03.01 Hrana pentru oameni -357  
20.05.30 Alte obiecte de inventar  +60 
20.04.02 Materiale sanitare  +10 
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari  +4 
20.06.02 Deplasari in strainatate  +5 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si sevicii  +5 
68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în  vârstă -101 +101 

20 Bunuri şi servicii 
din care pe articole şi pe alineate : 

-101 +101 

20.01.02 Materiale pentru curatenie  +28 
20.01.06 Piese de schimb  +3 
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
 +60 

20.03.01 Hrana pentru oameni -101  
20.04.01 Medicamente  +3 
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari  +7 

  
                 Virările de credite prezentate sunt posibile datorită faptului că sunt în concordanţă cu 
obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini  noi sau reprogramate, asigură respectarea angajamentelor 
anterioare, sunt susţinute de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finale anului 
bugetar la articolele şi titlurile respective. 

        Avand in vedere cele prezentate cat si prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999  
privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificarile ulterioare, 
prevederile Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice 923/2014 si prevederile Legii 
bugetului de stat  pe anul 2015 nr.186/2014, propunem efectuarea virarilor de credite bugetare in 
forma prezentata mai sus. 
     
           VIZAT 
  Control Financiar                                              
  Preventiv Propriu                                              
Constanţa DUMITRU                                                     
                                           
                                                                    Sef Serviciu Buget,Impozite si  Taxe  
                                                                                         Nicolaie BUSOIU  
 
 
             Intocmit 
 Marinela DIACONESCU 
 
 
 

 



 

 
 
  

D I S P O Z I Ţ I E 
Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare 

în trimestrul III 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.9104/21.08.2015 a Direcţiei Economice, 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 Judetean de Urgenta Slatina,  pentru aducerea  la 
îndeplinire . 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                Avizat, 
                                                                     Secretar al  Judeţului 

                                                                                           Gabriel BULETEANU 
    Director Executiv,                                      

     Constanţa DUMITRU     
 
                                                  Sef Serviciu Buget,Impozite si Taxe 

                                                           Nicolaie BUSOIU    
                                        

                                                   Marinela DIACONESCU 
         



 

Slatina 
Nr 
MD/MD                                                          
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT 
                                                                                   
 
                                                                                                                  Anexă la   
                                                                 Proiectul de  Dispoziţia  nr.             /                                                    
   
 
 
 
 
VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL  ACELUIAŞI  CAPITOL  BUGETAR  PE  
SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE ÎN TRIMESTRUL  III  2015 

  
 
 
Cap. 66.10 ,, SANATATE  ,, 
Subcap. 66.10 .06.01-  Spitale Generale ,, Spitalul Judetean de Urgenta  Slatina,, 
                                  
 
                                                                                                                         -mii lei- 
Cod 
indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

66.10 .06.01   
 

Spitalul Judetean  de Urgenta Slatina -1310 +1310 

      10 Titlul I-Cheltuieli de personal -400 +400 
10.01.01 Salarii de baza -200  
10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul  +200 
10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat -200  
10.03.06 Contributii pentru concedii si indemnizatii  +200 

       20 Titlul II- Bunuri si servicii -910 +910 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica  +400 
20.01.04 Apa, canal si salubritate  +100 
20.01.06 Piese de schimb  +300 
20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter 

functional 
 +20 

20.04.01 Medicamente -910  
20.09 Materiale de laborator  +20 
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare  +30 
20.13 Pregatire profesionala  +40 

  
                                                                                                                                   Director executiv  

                                                                                Constanţa DUMITRU                                
                    
 



 

                                     Intocmit                                Sef Serviciu Buget,Impozite si Taxe 
                     Marinela DIACONESCU                             Nicolaie BUSOIU                                                           
                                                                      

  
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                   
DIRECŢIA ECONOMICA, BUGET-FINANŢE                                          APROB, 
NR.9104 /21.08.2015                                                                               PREŞEDINTE   
                                                                                                               Paul  STĂNESCU 
                    
 
                                                                                                                                AVIZAT 
                                                                                                                      VICEPRESEDINTE 
 Pavel  BELINSKI 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

cu privire la virările de credite bugetare în trimestrul III  2015 
 

 În conformitate cu prevederile, art. 49 alin (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare se pot efectua virări de credite bugetare in 
cadrul aceluiasi capitol bugetar. 
 Virările de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare în cadrul aceluiaşi capitol de 
cheltuieli sunt în competenţa ordonatorului principal de credite  pentru bugetul propriu şi bugetele 
instituţiilor subordonate şi se poate efectua înainte de angajarea cheltuielilor. 
    Cu adresa nr.16560/18.08.2015 inregistrata la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.9005/18.08.2015 Spitalul Judetean de Urgenta Slatina avand  in vedere faptul ca nu are credite 
suficiente la unele  articole  din cadrul titlului I- Cheltuieli de personal si  titlului II-Bunuri si 
servicii iar la alte articole   înregistrează economii,  solicită virări de credite bugetare pe 
subdiviziunile clasificaţiei bugetare.  
             
              Virările de credite bugetare solicitate se prezintă după  cum urmează : 
Cap. 66.10 ,, SANATATE  ,, 
Subcap. 66.10 .06.01-  Spitale Generale ,, Spitalul Judetean de Urgenta  Slatina,, 
                                                                                                                        -mii lei- 
Cod 
indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

66.10 .06.01   
 

 Spitalul Judetean   
de Urgenta Slatina 

-1310 +1310 

      10 Titlul I-Cheltuieli de personal -400 +400 
10.01.01 Salarii de baza -200  
10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul  +200 
10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat -200  



 

10.03.06 Contributii pentru concedii si indemnizatii  +200 

       20 Titlul II- Bunuri si servicii -910 +910 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica  +400 
20.01.04 Apa, canal si salubritate  +100 
20.01.06 Piese de schimb  +300 
20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter 

functional 
 +20 

20.04.01 Medicamente -910  
20.09 Materiale de laborator  +20 
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare  +30 
20.13 Pregatire profesionala  +40 

  
         Virările de credite prezentate sunt posibile datorită faptului că sunt în concordanţă cu 
obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini  noi sau reprogramate, asigură respectarea angajamentelor 
anterioare, sunt susţinute de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finale anului 
bugetar la articolele şi titlurile respective. 

Avand in vedere cele prezentate cat si prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999  
privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificarile ulterioare, 
prevederile Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice 923/2014 si prevederile Legii 
bugetului de stat  pe anul 2015 nr.186/2014, propunem efectuarea virarilor de credite bugetare in 
forma prezentata mai sus. 
     
           VIZAT 
  Control Financiar                                              
  Preventiv Propriu                                              
Constanţa DUMITRU                                                     
                                           
                                                                             Sef Serviciu Buget,Impozite si Taxe  
                                                                                         Nicolaie BUSOIU  
 
             Intocmit 
 Marinela DIACONESCU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D I S P O Z I Ţ I E 
Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare  

    în trimestrul III 2015  
 

Având în vedere: 
- nota de fundamentare nr.9476/01.09.2015 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 
- raportul Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu,, Slatina nr.604/26.08.2015 inregistrat la Consiliul 

Judetean Olt sub nr.9295/26.08.2015. 
- raportul Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt nr.789/25.08.2015 

inregistrat la Consiliul Judetean Olt sub nr.9185/25.08.2015. 
- 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.           

               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, Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu,, Slatina si Centrului 
Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt pentru aducerea  la îndeplinire . 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                Avizat, 
                                                                     Secretar al  Judeţului 

                                                                                             Gabriel BULETEANU 
 


