
 MONITORUL OFICIAL  
AL 

JUDEŢULUI OLT 
 
 

         ANUL  XXV  Nr.8 – 2015 • HOTĂRÂRI,  DISPOZIŢII, ORDINE  ŞI  ALTE  ACTE • OCTOMBRIE 2015 
 
 
 

Monitorul Oficial al Judeţului nr.8/2015 
SUMAR 

 
 
       I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt  
 
       1. Hotărârea nr.116 din 24 septembrie 
2015 cu privire la: alocarea de fonduri 
suplimentare în perioada 2016-2021 în 
condițiile în care Municipiul Craiova va fi 
desemnat „Capitala Europeană a Culturii 
2021”. 
       2. Hotărârea nr.117 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: rectificarea bugetului 
Județului Olt, pe anul 2015. 
       3. Hotărârea nr.118 din 29 octombrie 
2015  cu privire la: stabilirea costului mediu 
lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, 
pentru luna septembrie 2015. 
        4. Hotărârea nr.119 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: acordare premii pentru 
elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt, 
care au obținut rezultate deosebite la 
Olimpiadele și concursurile școlare naţionale şi 
internaţionale de specialitate în anul 2015. 
        5. Hotărârea nr.120 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: alocarea unei sume din 
Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 
Județului Olt pe anul 2015. 
        6. Hotărârea nr.121 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a limitelor pentru 
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 
18,5% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  pentru achitarea 
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 
de funcționare și/sau capital, in ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală pe anul 2016 şi 
estimările pe anii 2017-2019. 
      7. Hotărârea nr.122 din 29 octombrie 
2015 cu privire la:  aprobarea conturilor de 
execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 
30.09.2015. 
      8. Hotărârea nr.123 din 29 octombrie 
2015 referitor la: aprobare taxe pentru anul 
2016. 
      9. Hotărârea nr.124 din 29 octombrie 
2015 cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază 
lunare pe metru pătrat la chiriile pentru  spaţiile 
din fondul locativ  cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţă, aflate în domeniul public sau 
privat al județului, pentru anul 2016. 
     10. Hotărârea nr.125 din 29 octombrie 
2015 cu privire la:  
-aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile 
prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii 
Slatina în anul şcolar 2015-2016;   
-aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile 
prestate de unele instituţii de cultură de interes 
județean, pentru anul 2016. 
      11. Hotărârea nr.126 din 29 octombrie 
2015 cu privire la:  stabilirea  tarifului de 
închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt,  pe anul 2016. 
      12. Hotărârea nr.127 din 29 octombrie 
2015  cu privire la aprobarea : tarifelor pentru 
eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de 
amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene  
precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor 
din zona drumurilor județene pentru anul 2016. 
       13. Hotărârea nr.128 din 29 octombrie 
2015 privind: aprobare documentației  tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții   



 

„Amenajare spații cu destinația vestiare în 
clădirea spații depozitare la Spitalul de  
Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, 
județul  Olt”.  
        14. Hotărârea nr.129 din 29 octombrie 
2015 privind: aprobare documentației  tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții   
„Reabilitare învelitoare la pavilionul nr.1  
bărbați la Spitalul de Psihiatrie Cronici, 
comuna Schitu, sat  Greci, județul  Olt”. 
        15. Hotărârea nr.130 din 29 octombrie 
2015 privind: aprobare documentației  tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții   
„Reabilitare termică a pavilioanelor de  
pacienți  nr. 2,3,5, și 6 la Spitalul de Psihiatrie  
Cronici, comuna Schitu, sat Greci, județul  
Olt”. 
      16. Hotărârea nr.131 din 29 octombrie 
2015 privind: aprobare documentației  tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții   
„Reabilitarea centralei termice și a instalației  
de încălzire interioară la Școala Profesională  
Specială  Balș”. 
      17. Hotărârea nr.132 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: revocarea și desemnarea 
persoanei împuternicite să reprezinte interesele 
Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală 
a Asociaţilor la Societatea “Bursa de Cereale 
Corabia” SRL. 
      18. Hotărârea nr.133 din 29 octombrie 
2015 cu privire la transformare post în statul de 
funcții al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt. 
      19. Hotărârea nr.134 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: aprobarea organigramei și 
statului de funcții ale Serviciului Județean de 
Pază Olt. 
      20. Hotărârea nr.135 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: aprobarea Planului de 
Ocupare a Funcțiilor Publice din  cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt pentru anul 2016. 
       21. Hotărârea nr.136 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: modificarea Planului de 
Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt pentru anul 2015. 
       22. Hotărârea nr.137 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: aprobarea Planului de 
Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul 
Camerei Agricole Județene Olt pentru anul 
2016. 

       23. Hotărârea nr.138 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: aprobarea Planului de 
Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Olt pentru anul 2016. 
        24. Hotărârea nr.139 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Olt ca 
membru în Consiliul de Administrație al 
Centrului Județean de Resurse și de Asistență 
Educațională Olt. 
        25. Hotărârea nr.140 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: aprobare organigramă și stat 
de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici 
Schitu Greci. 
        26. Hotărârea nr.141 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Olt ca 
membru în Consiliul de Administrație al 
Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” 
Slatina. 
        27. Hotărârea nr.142 din 29 octombrie 
2015 cu privire la: aprobare organigramă și stat 
de funcții pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina. 
        28. Hotărârea nr.143 din 29 octombrie 
2015 privind atribuirea unei licenţe de traseu  
pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale,  
Societăţii Comerciale DEVES NIGTRANS 
S.R.L.. 
        29. Hotărârea nr.144 din 29 octombrie 
2015 cu privire la  încadrarea unor drumuri din 
categoria funcțională a drumurilor de interes 
local în categoria funcţională a drumurilor de 
interes judeţean. 
        30. Hotărârea nr.145 din 29 octombrie 
2015 cu privire la aprobarea documentaţiilor 
tehnico - economice pentru obiectivele de 
investiţii: 

-Refacere alunecare prin consolidarea 
corpului drumului, terasamentelor și 
versanților pe drumul județean DJ 546, km 
117+270, comuna Teslui; 

-Refacere alunecare prin consolidarea 
corpului drumului, terasamentelor și 
versanților pe drumul județean DJ 678E, km 
19+450, comuna Dobroteasa; 

-Refacere alunecare prin consolidarea 
corpului drumului, terasamentelor și 
versanților pe drumul județean DJ 703C, km 
47+000, comuna Cungrea;. 



 

        31. Hotărârea nr.146 din 29 
octombrie 2015 cu privire la: aprobarea 
documentaţiilor tehnico - economice cu  
principalii  indicatori tehnico economici 
actualizati pentru obiectivele de investiţii „ 
lucrări de  modernizare drumuri judeţene 
”,finanțate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de 
Urgență a Guvernului  nr. 28/2013 
 
 
 
   II. Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt 
 
       1.Dispoziţia nr. 403 din 14 octombrie 
2015  referitoare la: aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul IV 2015. 

 
       
 
 
 
 
Serviciul Administrație Publică, Relații  
    cu Consiliile Locale și Monitorul  
              Oficial al Județului  
              Adrian LĂCRARU                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Consilier superior, 
                             Flavius COSTACHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 11516/23.10.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 
11517/23.10.2015; 
 Raportul nr. 11518/23.10.2015 al Direcţiei Economice, Buget- Finanţe; 
 Raportul nr. 11749/28.10.2015 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 rectificarile ulterioare; 
 Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Prevederile art. VI, pct.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea 
si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare; 
 Adresa nr. 117094/17.09.2015 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, inregistrata la 
Consiliul Judetean Olt sub nr. 10557/29.09.2015; 
 Adresa nr. 4473/21.09.2015 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, inregistrată la Consiliul 
Judetean Olt sub nr. 10226/21.09.2015;  
 Adresa  nr. 2605/29.09.2015 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 10598/30.09.2015 
 Adresa nr. 4779/07.10.2015 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, inregistrată la Consiliul 
Judetean Olt sub nr. 10840/07.10.2015; 
 Referatul nr. 11020/12.10.2015, al Serviciului Juridic Contencios; 
Adresa nr. 221/08.10.2015 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 10859/08.10.2015; 
 Referatul de necesitate nr. 10424/24.09.2015  al Directiei Tehnice si Investitii; 
 Referatul nr. 11459/22.10.2015 al Serviciului Dezvoltare Regională;  
 Adresa și Nota de fundamentare nr. 20955/13.10.2015 ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, 
inregistrate la Consiliul Judetean Olt sub nr. 11034/13.10.2015; 
 Adresa nr.76000/14.10.2015 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, 
inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 11087/14.10.2015; 
 Adresa nr. A 1865/12.10.2015 a Centrului Militar Județean Olt, inregistrata la Consiliul Judetean 
Olt sub nr. 11006/12.10.2015; 
 Adresa nr. 898/30.09.2015 a Scolii Profesionale Speciale Bals, inregistrata la Consiliul Judetean Olt 
sub nr. 10607/30.09.2015; 
 Raportul nr. 11438/21.10.2015 al  Directiei Tehnice si Investitii; 
 Referatul nr. 11327/19.10.2015 al  Directiei Tehnice si Investitii; 
 Adresa nr. 919/16.10.2015 a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Doina Oltului, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 11318/19.10.2015; 
 Raportul nr. 11437/21.10.2015 al Direcției Tehnice și Investiții; 
 
 
        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 rectificarea fisei obiectivului de investitii  „Amenajare spatii cu destinatia 
vestiare in cladirea Spatii depozitare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci” pe anul 2015, 
conform anexei nr. 3; 
 Art.4 Se aproba lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri 
repartizate la capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie”, subcapitolul 67.02.03 „Servicii culturale”, 
paragraful 67.02.03.08 „Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale” pe anul 2015, 
conform anexei nr. 4; 
 Art.5. Se aproba rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii 
de bunuri repartizate la capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 
„Autoritati executive si legislative”, paragraful 51.02.01.03 „Autoritati executive” pe anul 2015, 
conform anexei nr. 5; 
 Art.6. 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, conform anexei nr. 6; 
 Art.7. Se aproba rectificarea  listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii 
de bunuri repartizate la capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”, subcapitolul 68.02.04 
„Asistenta acordata persoanelor in varsta” pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului pe anul 2015, conform anexei nr. 7; 
 Art.8. Se aproba lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri 
repartizate la capitolul 60.02 „Aparare”, subcapitolul 60.02.02 „Aparare nationala” pe anul 2015, 
conform anexei nr. 8; 
 Art.9. Se aproba fisa obiectivului de investitii „Reabilitarea centralei termice si a instalatiei de 
incalzire interioara la Scoala Profesionala Speciala Bals”, conform anexei nr. 9; 
 Art.10. Se aproba  rectificarea fisei obiectivului de investitii  „Sistem integrat de management 
al deseurilor in judetul Olt”, conform anexei nr. 10; 
 Art.11. Se aproba  lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri la 
capitolul 74.02 „Protectia mediului”, paragraful 74.02.05.02 „Colectarea, tratarea și distrugerea 
deșeurilor” pentru proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Olt”, conform 
anexei nr. 11; 
 Art.12. Se aproba  rectificarea fiselor obiectivelor de investitii:  
 „Refacere pod beton armat  DJ 546 D, km 14+500, comuna Ipotesti”; 
„Consolidare si reabilitare podet din beton armat pe drum judetean DJ 546 A, km 29+500, comuna 
Nicolae Titulescu”; 
„Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor si versantilor dupa 
inundatii pe DJ 657B, km 13+960, comuna Colonesti”; 
„Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor si versantilor pe drum 
judetean DJ 546 km 117+270, comuna Teslui”; 
„Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor si versantilor pe drum 
judetean DJ 678 E km 19+450, comuna Dobroteasa”; 
„Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor si versantilor pe drum 
judetean DJ 703 C , km 47+000 comuna Cungrea”, conform anexelor nr. 12-17; 
 Art.13. Se aproba rectificarea listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” 
defalcate pe categorii de bunuri, pe anul 2015, conform anexei nr.18; 
 Art.14.  Anexele nr. 1 - 18   fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.15. Prezenta   hotărâre   se   comunică    Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  
Serviciului  Buget,  Impozite  și Taxe,  Serviciului Financiar -Contabilitate,  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, 29.10.2015 
Nr. 117 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 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 septembrie 2015  

 
 
 Având  în vedere : 
 expunerea de motive nr.11.167/15.10.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.11.168/15.10.2015; 
 raportul nr.11.753/28.10.2015 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.76.244/14.10.2015, comunicat cu adresa nr.76.245/14.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.11.162/15.10.2015; 

 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 septembrie 2015, după cum urmează:   

 

Nr. 
Crt. Denumire centru 

Cheltuieli 
de 

personal 
(lei) 

Cheltuieli 
cu bunuri 
si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 
totale 

realizate 
în 

luna 
septembri

e 
2015 

Nr. mediu de 
asistaţi  în 

luna 
septembrie 

2015 

Costul 
mediu 
lunar  

(lei/perso
ană) 

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

4/col 5 

1 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SLATINA 122.120 56.588 178.708 94,53 1.890,49 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  
ŞOPÂRLIŢA 

75.466 27.813 103.279 57,74 1.788,69 

3 

Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare 

Persoane cu Handicap 
CEZIENI 

90.779 36.452 127.231 65,00 1.957,40 

4 

Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare 

Persoane cu Handicap 
CARACAL 

65.873 28.843 94.716 50,00 1.894,32 



 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 85.993 40.502 126.495 73,93 1.711,01 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 50.253 26.491 76.744 38,66 1.985,10 

7 

Centrul de Integrare 
prin Terapie 
Ocupationala 

Draganesti Olt 

25.237 17.153 42.390 23,76 1.784,09 

 TOTAL 515.721 233.842 749.563 403,62 1.857,10 
 
 
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 

 
 

 
 
 
C O     CONTRASEMNEAZĂ,      
            Secretar al  Judeţului  

                                                  Gabriel BULETEANU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLATINA, 29.10.2015 
Nr.118  
2ex. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 30 voturi ,, pentru ,, 

 



 

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 și concursurile școlare naţionale şi internaţionale de 

specialitate în anul 2015     
         Având în vedere: 
• Expunerea de motive nr.11333/19.10.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.11334/19.10.2015; 
• Raportul nr. 11335/19.10.2015 al Direcţiei Economice, Buget-Finanțe; 
• Raportul nr.11750/28.10.2015 al Comisiei pentru cultura, invatamant, activitatea stiintifica, 

sanatate, familie, protectie copii si culte; 
• Raportul nr.11814/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de 

agrement; 
• Raportul nr.11792/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice , respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
• Raportul nr.11745/28.10.2015 al Comisiei studii economico-sociale, Buget-finante, integrare 

europeana, Administrarea domeniului public si privat al judetului; 
• Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr. 9220/15.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 11224/16.10.2015; 
• Referatul nr. 11249/16.10.2015 al doamnei Ginerică Miruna Andra, consilierul Președintelui 

Consiliului Județean Olt; 
• Prevederile anexei nr. 8, Capitolul I, punctul B din Legea bugetului de stat pe anul 2015 

nr.186/2014, cu modificările și completările 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 rectificările 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 16.300 lei in valoare netă, pentru premierea elevilor şi profesorilor 
îndrumători din județul Olt, alții decât cei premiați conform Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.  98 
din 27.08.2015, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele și concursurile școlare 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 Județului Olt, de la capitolul 65.02 „Invățământ” 
subcapitolul 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul VII „Alte transferuri”, 
articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.18 „Alte transferuri curente interne”.   

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget-Finanțe,  Serviciului 
Financiar - Contabilitate, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, consilierului Președintelui Consiliului Județean Olt, doamna Ginerică Miruna 
Andra, pentru aducerea la îndeplinire, Inspectoratului Școlar Județean Olt, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE 

 Paul STĂNESCU 
                                                                          Contrasemnează 

                                                                        Secretar al Judeţului Olt                                               
SLATINA, 29.10.2015                                                              Gabriel BULETEANU 
Nr.119   
2 ex.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”. 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
           Anexa la  

  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
 Nr.119/29.10.2015 
 
 
 
• Premiul în sumă de 4.000 de lei - se acordă elevei Dîrstaru Rebeca Cecilia, de la Școala 

Gimnazială „Eugen Ionescu” – Slatina, care a reprezentat România și, implicit județul 
nostru, la Olimpiada Internațională de Lectură, obținând Premiul special.    

       
• Premiul în sumă de 800 lei - se acordă elevului Marin Alexandru, de la Clubul Sportiv Școlar 

Caracal, care a obținut locul II la Campionatul Național de Kaiac Canoe juniori 2, lot  
național. 

 
• Premiul în sumă de 600 lei - se acordă elevului Matei Andrei Daniel, de la Clubul Sportiv 

Școlar Caracal, care a obținut locul III la Campionatul Național de Atletism juniori 2, proba 
1500 m. 

 
•    Premii individuale în sumă de 400 lei - se acordă elevilor care au obținut  mențiune sau 

premiul special și s-au clasat până la poziția a 10-a în ierarhia națională, la Olimpiadele 
naționale de specialitate, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa  Disciplina/ 
Competiția 

Unitatea şcolară Rezultatul 
obținut 

1. Constantin Alina 
Nicoleta 

X Olimpiada 
națională a 
animatorilor 

Colegiul National 
Vocațional "Nicolae 
Titulescu" Slatina 

Mențiune 
Locul 4 în 

ierarhia 
națională 

2. Neacșa Laura Georgiana X Olimpiada 
națională a 
animatorilor 

Colegiul National 
Vocațional "Nicolae 
Titulescu" Slatina 

Mențiune 
Locul 4 în 

ierarhia 
națională 

3. Sultana Maria Emanuela X Olimpiada 
națională a 
animatorilor 

Colegiul National 
Vocațional "Nicolae 
Titulescu" Slatina 

Mențiune 
Locul 4 în 

ierarhia 
națională 

4. Matei Alexandra 
Gabriela 

VII Lectura ca 
abilitate de viață 
Olimpiadă 
națională 

Școala Gimnazială 
”Eugen Ionescu” 

Slatina 

Premiul 
Special 

Locul 9 în 
ierarhia 

națională 
5. Sfătosu Bianca  Mili X Olimpiada 

Națională de 
Limbă și 
Literatură 
Română 

Colegiul Național 
”Radu Greceanu”   
Slatina 

Premiul 
Special 

Locul 10 în 
ierarhia 

națională 
 

 
 
 
 



 

• Premii individuale în sumă de 300 de lei - se acordă următorilor elevi, componenți ai echipei 
de Handbal a Clubului Sportiv Școlar (CSS) Caracal, care s-a clasat pe locul I la 
Campionatul Național Juniori   2 - Handbal, devenind astfel campioană națională: 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Disciplina Unitatea 
şcolară 

Rezultatul obținut 

1. 
Braniște Floriana Campionatul Național juniori 2 - 

Handbal 
CSS 
Caracal 

Premiul I 

2. Dinuț Bianca Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

3. Dăogaru Cristina Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

4. Nițu Ioana Maria Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

5. Țălu Andra Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

6. Ristea Nicoleta Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

7. Stângă Andreea Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

8. Bojan Alexandra Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

9. Nemoianu Florentina Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

10. Stoica Ana Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

11. Fugaru Maria Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

12. Kelemen Ioana Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

13. Stan Teodora Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

14. Ivănescu Georgiana Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

15. Nedeianu Simona Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I  

16. Radu Andreea Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

17. Cacoveanu Lorena Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

18. Ciobanu Narcisa Campionatul Național juniori 2 - 
Handbal 

CSS 
Caracal 

Premiul I 

 
 
• Premii individuale în sumă de 500 lei - se acordă profesorilor îndrumători ai elevilor care au 

obținut rezultatele mai sus menționate: 
 

Nr. 
crt 

Numele și prenumele 
profesorului 

Unitatea școlară Disciplina 

1. Guraliuc Carolina Maria  Colegiul Național  Vocațional 
"Nicolae Titulescu" Slatina 

Olimpiada națională a 
animatorilor 



 

2. Bucur Beatrice Daniela Colegiul Național  Vocațional 
"Nicolae Titulescu" Slatina 

Olimpiada națională a 
animatorilor 

3. Slujitoru Nicolae Colegiul Național  Vocațional 
"Nicolae Titulescu" Slatina 

Olimpiada națională a 
animatorilor 

4. Lișteveanu Mariana Colegiul Național ”Radu 
Greceanu” Slatina 

Olimpiada Națională de Limbă 
și Literatură Română 

5. Olteanu L. Claudia Clubul Sportiv Școlar Caracal Campionatul Național juniori 2 
- Handbal 

6. Vanea Mirela  Clubul Sportiv Școlar Caracal Campionatul Național de 
Atletism 

7. Zdurcea Ionel Clubul Sportiv Școlar Caracal Campionatul Național de Kaiac 
Canoe 

 
 

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



 

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.11513/23.10.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr.11514/23.10.2015; 
raportul nr.11515/23.10.2015  al Directiei Economice, Buget-Finante; 
raportul nr.11739/28.10.2015  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 Colonești   nr.3736/16.09.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.10103/16.09.2015; 
adresa Primăriei Comunei Grojdibodu nr.1795/21.09.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.10302/22.09.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Oboga nr.3355/30.09.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10613/30.09.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei Dobrun nr.3629/15.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11184/15.10.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei  Strejești nr.5097/21.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11432/21.10.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei  Tia Mare nr.5061/21.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.11443/21.10.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei Bîrza nr.2894/21.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11449/22.10.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei  Corbu nr.3961/21.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11457/22.10.2015; 
adresa Primăriei Comunei Vîlcele nr.4023/21.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11460/22.10.2015 ; 
 adresa Primăriei Comunei Izbiceni nr.6179/21.10.2015, înregistrată la   Consiliul Județean Olt 
sub nr.11475/22.10.2015 ; 
adresa Primăriei Comunei Dobrosloveni nr.4202/22.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean 
Olt sub nr.  11486/22.10.2015; 
 adresa Primăriei Comunei Oporelu nr.2408/22.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.  11480/22.10.2015; 
 adresa Primăriei Comunei Rusănești nr.2962/22.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.  11479/22.10.2015. 
  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) lit. a) 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 1.980  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  Primăriei Comunei Colonești,  pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Târg săptămânal”; 
-suma de 100 mii lei Primăriei Comunei Grojdibodu, pentru continuarea si finalizarea următoarelor  
obiective de investiții: 
* „Modernizare teren multifuncțional, comuna Grojdibodu, județul Olt, în vederea desfășurării 
activității în aer liber”; 
* „Înființare muzeu și reabilitare clădire în comuna Grojdibodu, județul Olt”, 
* „Amenajare Piață și Târg în comuna Grojdibodu, județul Olt” ; 
- suma de 400 mii lei  Primăriei Comunei  Oboga, pentru asigurarea finanțării contribuției proprii în 
vederea finalizării obiectivului de investiții: 
* „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în  satele Oboga de Mijloc, Varnava și Oboga de 
Sus, comuna Oboga, județul Olt”; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei Dobrun, pentru asigurarea cofinanțării în vederea 
finalizării următorului  obiectiv de investiții: 
        * „Modernizare drumuri sătești în satul Dobrun, comuna Dobrun, jud.Olt”, investitie derulată prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, 4 Sud-Vest Oltenia. 
 - suma de 400 mii lei Primăriei  Comunei Strejești, pentru asigurarea cofinanțării în vederea  
continuării și finalizării următorului obiectiv de investiții:  
* „Reabilitare drum comunal DC 20 Km 2+550-Km3+950, L=1,4000 Km, în Comuna Strejești, Jud. 
Olt”; 
- suma de 100 mii lei Primariei Comunei  Tia Mare, pentru asigurarea continuării și finalizării 
investițiilor prevăzute în anul 2015, astfel : 
* „Construire sala de festivități în comuna Tia Mare, satul Doanca”, 
* „Reparație străzi în intravilanul satelor Tia Mare și Doanca; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei  Bîrza,  pentru finalizarea următoarelor obiective de 
investiție derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală : 
* „Modernizare și refacere străzi comunale - comuna Bîrza”, 
* „Modernizare Grădinița cu program normal cu două săli de clasă - comuna Bîrza”; 
- suma de 180 mii lei Primariei Comunei Corbu, pentru asigurarea cofinanțării in vederea continuării 
și finalizării investiției : 
* „Înființarea și dotarea serviciului public de gospodărire comunală a comunei Corbu, județul Olt”, 
investitie  derulată  prin Programul Național de Dezvoltare Regională, măsura 322; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei  Vîlcele, pentru finanțarea obiectivului de investiții, derulat 
prin Programul Național de Dezvoltare Local: 
* „Alimentare cu apă – sat Vîlcele, Comuna Vîlcele, județul Olt”; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei Izbiceni, pentru asigurarea cofinanțării proiectului derulat 
din fonduri europene : 
*„Modernizare clădire Primărie, Comuna Izbiceni”; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei  Dobrosloveni, pentru asigurarea continuării și finalizării 
investițiilor aflate în derulare, și anume: 
*„Construire Centru Informare Turistică S+P+1”,  
*„Dotare cămin cultural”,  
*„Modernizare drumuri comunale”,  
*„Amenajare curte săli festivități”,  
*„Plan Urbanistic General”; 
- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei  Oporelu, pentru asigurarea cofinanțării următorului 
obiectiv de investiții : 
*„Alimentare cu apă în satele Beria de Jos, Beria de Sus, Oporelu”; 
- suma de 100 mii lei  Primăriei Comunei  Rusănești, pentru cofinanțarea urgentă a următorului 
obiectiv de investiții: 



 

*„Asfaltare str. Bisericii și str. Morii în sat Jieni și str. Primăriei și str. Morii în sat Rusănești, com. 
Rusănești, jud. 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 1.980 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”, 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: Colonești, Grojdibodu,  Oboga, 
Dobrun, Strejești,  Tia Mare, Bîrza,  Corbu,  Vîlcele,    Izbiceni, Dobrosloveni, Oporelu și 
Rusănești. 
     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) 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: Colonești, Grojdibodu,  Oboga, Dobrun, Strejești,  Tia Mare, 
Bîrza,  Corbu,  Vîlcele,    Izbiceni, Dobrosloveni, Oporelu și Rusănești, 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 29.10.2015 
NR.120 
3ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 22 de voturi „pentru” și 8 „abțineri”. 



 

H O T Ă R Â R E  
 
cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale,  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 
de funcționare si/sau capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019 
 
 Având  în vedere : 
 Expunerea de motive nr. 10727/05.10.2015, cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

10728/05.10.2015; 
 Raportul nr. 10729/05.10.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
 Raportul nr. 11738/28.10.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, 

Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului; 
 Prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) și alin. (4) lit. f din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
 Adresa nr. OT65616/10.09.2015, a Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9908/11.09.2015; 
 Adresa nr. OT66283/14.09.2015, a Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10102/16.09.2015; 
În temeiul prevederilor 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 administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, provenite din 
neplata cheltuielilor de funcționare si/sau capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019, conform Anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele din 
cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, 
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare si/sau capital, in ordinea cronologica a vechimii 
arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019, conform 
Anexei nr. 2. 

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

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administrației 
Județene a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.   

PREŞEDINTE 
Paul STANESCU         

                      
                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                              Secretar al Judeţului Olt 
                                                                               Gabriel BULETEANU 

Slatina, 29.10.2015 
Nr. 121 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”. 



 

     
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
    ANEXA Nr. 1 

    la HCJ nr. 121 / 29.10.2015 
       

       
 Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor 

 
pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale, 

 
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare 
 și/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 
 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și pentru 

 
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală 
 pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019 

 
     mii lei 

Estimări Nr. 
crt. LOCALITATEA Propuneri 

2016 
2017 2018 2019 

TOTAL 9.459 6.979 7.154 7.154 
TOTAL MUNICIPII 227 191 152 152 

1 Caracal 114 96 76 76 
2 Slatina 113 95 76 76 

TOTAL ORASE 600 444 450 450 
1 Bals 100 74 75 75 
2 Corabia 100 74 75 75 
3 Draganesti 100 74 75 75 
4 Piatra Olt 100 74 75 75 
5 Potcoava 100 74 75 75 
6 Scornicesti 100 74 75 75 

TOTAL COMUNE 8.632 6.344 6.552 6.552 
1 Baldovinesti 83 61 63 63 
2 Babiciu 83 61 63 63 
3 Balteni 83 61 63 63 
4 Barasti 83 61 63 63 
5 Barza 83 61 63 63 
6 Bobicesti 83 61 63 63 
7 Brastavatu 83 61 63 63 
8 Brancoveni 83 61 63 63 
9 Brebeni 83 61 63 63 

10 Bucinisu 83 61 63 63 
11 Calui 83 61 63 63 
12 Carlogani 83 61 63 63 
13 Cezieni 83 61 63 63 
14 Cilieni 83 61 63 63 
15 Colonesti 83 61 63 63 
16 Corbu 83 61 63 63 
17 Coteana 83 61 63 63 
18 Crampoia 83 61 63 63 



 

19 Cungrea 83 61 63 63 
20 Curtisoara 83 61 63 63 
21 Daneasa 83 61 63 63 
22 Deveselu 83 61 63 63 
23 Dobretu 83 61 63 63 
24 Dobrosloveni 83 61 63 63 
25 Dobroteasa 83 61 63 63 
26 Dobrun 83 61 63 63 
27 Draghiceni 83 61 63 63 
28 Fagetelu 83 61 63 63 
29 Falcoiu 83 61 63 63 
30 Farcasele 83 61 63 63 
31 Ganeasa 83 61 63 63 
32 Gavanesti 83 61 63 63 
33 Garcov 83 61 63 63 
34 Ghimpeteni 83 61 63 63 
35 Giuvarasti 83 61 63 63 
36 Gostavatu 83 61 63 63 
37 Gradinari 83 61 63 63 
38 Gradinile 83 61 63 63 
39 Grojdibodu 83 61 63 63 
40 Gura Padinii 83 61 63 63 
41 Ianca 83 61 63 63 
42 Iancu Jianu 83 61 63 63 
43 Icoana 83 61 63 63 
44 Ipotesti 83 61 63 63 
45 Izbiceni 83 61 63 63 
46 Izvoarele 83 61 63 63 
47 Leleasca 83 61 63 63 
48 Maruntei 83 61 63 63 
49 Mihaiesti 83 61 63 63 
50 Milcov 83 61 63 63 
51 Morunglav 83 61 63 63 
52 Movileni 83 61 63 63 
53 Nicolae Titulescu 83 61 63 63 
54 Obarsia 83 61 63 63 
55 Oboga 83 61 63 63 
56 Oporelu 83 61 63 63 
57 Optasi Magura 83 61 63 63 
58 Orlea 83 61 63 63 
59 Osica de Jos 83 61 63 63 
60 Osica de Sus 83 61 63 63 
61 Parscoveni 83 61 63 63 
62 Perieti 83 61 63 63 
63 Plesoiu 83 61 63 63 
64 Poboru 83 61 63 63 
65 Priseaca 83 61 63 63 
66 Radomiresti 83 61 63 63 
67 Redea 83 61 63 63 
68 Rotunda 83 61 63 63 
69 Rusanesti 83 61 63 63 



 

70 Samburesti 83 61 63 63 
71 Sarbii Magura 83 61 63 63 
72 Scarisoara 83 61 63 63 
73 Schitu 83 61 63 63 
74 Seaca 83 61 63 63 
75 Slatioara 83 61 63 63 
76 Spineni 83 61 63 63 
77 Sprincenata 83 61 63 63 
78 Stoenesti 83 61 63 63 
79 Stoicanesti 83 61 63 63 
80 Strejesti 83 61 63 63 
81 Studina 83 61 63 63 
82 Serbanesti 83 61 63 63 
83 Soparlita 83 61 63 63 
84 Stefan cel Mare 83 61 63 63 
85 Tatulesti 83 61 63 63 
86 Teslui 83 61 63 63 
87 Tia Mare 83 61 63 63 
88 Topana 83 61 63 63 
89 Traianu 83 61 63 63 
90 Tufeni 83 61 63 63 
91 Urzica 83 61 63 63 
92 Valea Mare 83 61 63 63 
93 Vadastra 83 61 63 63 
94 Vadastrita 83 61 63 63 
95 Valeni 83 61 63 63 
96 Valcele 83 61 63 63 
97 Verguleasa 83 61 63 63 
98 Visina 83 61 63 63 
99 Visina Noua 83 61 63 63 

100 Vitomiresti 83 61 63 63 
101 Vladila 83 61 63 63 
102 Voineasa 83 61 63 63 
103 Vulpeni 83 61 63 63 
104 Vulturesti 83 61 63 63 

 
PREŞEDINTE 

PAUL STĂNESCU 
 

 
 

Contrasemnează, 
Secretar al Judeţului Olt 
Gabriel BULETEANU 

 
 
 

Director Executiv 
Constanţa DUMITRU 

 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
    ANEXA Nr. 2 

    
la HCJ nr. 121 / 29.10.2015 

  
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor 

pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit  
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor 
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau capital, 

în ordine cronologică a vechimii arieratelor, 
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 
pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019 

 
     mii lei 

Estimări Nr. 
crt. LOCALITATEA Propuneri 

2016 
2017 2018 2019 

TOTAL 13.946 8.185 8.509 8.859 
TOTAL MUNICIPII 446 305 293 307 

1 Caracal 223 153 147 154 
2 Slatina 223 152 146 153 

TOTAL ORASE 1.020 600 624 648 
1 Bals 170 100 104 108 
2 Corabia 170 100 104 108 
3 Draganesti 170 100 104 108 
4 Piatra Olt 170 100 104 108 
5 Potcoava 170 100 104 108 
6 Scornicesti 170 100 104 108 

TOTAL COMUNE 12.480 7.280 7.592 7.904 
1 Baldovinesti 120 70 73 76 
2 Babiciu 120 70 73 76 
3 Balteni 120 70 73 76 
4 Barasti 120 70 73 76 
5 Barza 120 70 73 76 
6 Bobicesti 120 70 73 76 
7 Brastavatu 120 70 73 76 
8 Brancoveni 120 70 73 76 
9 Brebeni 120 70 73 76 

10 Bucinisu 120 70 73 76 
11 Calui 120 70 73 76 
12 Carlogani 120 70 73 76 
13 Cezieni 120 70 73 76 
14 Cilieni 120 70 73 76 
15 Coloneşti 120 70 73 76 
16 Corbu 120 70 73 76 
17 Coteana 120 70 73 76 
18 Crampoia 120 70 73 76 
19 Cungrea 120 70 73 76 
20 Curtisoara 120 70 73 76 
21 Daneasa 120 70 73 76 



 

22 Deveselu 120 70 73 76 
23 Dobretu 120 70 73 76 
24 Dobrosloveni 120 70 73 76 
25 Dobroteasa 120 70 73 76 
26 Dobrun 120 70 73 76 
27 Draghiceni 120 70 73 76 
28 Fagetelu 120 70 73 76 
29 Falcoiu 120 70 73 76 
30 Farcasele 120 70 73 76 
31 Ganeasa 120 70 73 76 
32 Gavanesti 120 70 73 76 
33 Garcov 120 70 73 76 
34 Ghimpeteni 120 70 73 76 
35 Giuvarasti 120 70 73 76 
36 Gostavatu 120 70 73 76 
37 Gradinari 120 70 73 76 
38 Gradinile 120 70 73 76 
39 Grojdibodu 120 70 73 76 
40 Gura Padinii 120 70 73 76 
41 Ianca 120 70 73 76 
42 Iancu Jianu 120 70 73 76 
43 Icoana 120 70 73 76 
44 Ipotesti 120 70 73 76 
45 Izbiceni 120 70 73 76 
46 Izvoarele 120 70 73 76 
47 Leleasca 120 70 73 76 
48 Maruntei 120 70 73 76 
49 Mihaiesti 120 70 73 76 
50 Milcov 120 70 73 76 
51 Morunglav 120 70 73 76 
52 Movileni 120 70 73 76 
53 Nicolae Titulescu 120 70 73 76 
54 Obarsia 120 70 73 76 
55 Oboga 120 70 73 76 
56 Oporelu 120 70 73 76 
57 Optasi Magura 120 70 73 76 
58 Orlea 120 70 73 76 
59 Osica de Jos 120 70 73 76 
60 Osica de Sus 120 70 73 76 
61 Parscoveni 120 70 73 76 
62 Perieti 120 70 73 76 
63 Plesoiu 120 70 73 76 
64 Poboru 120 70 73 76 
65 Priseaca 120 70 73 76 
66 Radomiresti 120 70 73 76 
67 Redea 120 70 73 76 
68 Rotunda 120 70 73 76 
69 Rusanesti 120 70 73 76 
70 Samburesti 120 70 73 76 
71 Sarbii Magura 120 70 73 76 
72 Scarisoara 120 70 73 76 



 

73 Schitu 120 70 73 76 
74 Seaca 120 70 73 76 
75 Slatioara 120 70 73 76 
76 Spineni 120 70 73 76 
77 Sprincenata 120 70 73 76 
78 Stoenesti 120 70 73 76 
79 Stoicanesti 120 70 73 76 
80 Strejesti 120 70 73 76 
81 Studina 120 70 73 76 
82 Serbanesti 120 70 73 76 
83 Soparlita 120 70 73 76 
84 Stefan cel Mare 120 70 73 76 
85 Tatulesti 120 70 73 76 
86 Teslui 120 70 73 76 
87 Tia Mare 120 70 73 76 
88 Topana 120 70 73 76 
89 Traianu 120 70 73 76 
90 Tufeni 120 70 73 76 
91 Urzica 120 70 73 76 
92 Valea Mare 120 70 73 76 
93 Vadastra 120 70 73 76 
94 Vadastrita 120 70 73 76 
95 Valeni 120 70 73 76 
96 Valcele 120 70 73 76 
97 Verguleasa 120 70 73 76 
98 Visina 120 70 73 76 
99 Visina Noua 120 70 73 76 

100 Vitomiresti 120 70 73 76 
101 Vladila 120 70 73 76 
102 Voineasa 120 70 73 76 
103 Vulpeni 120 70 73 76 
104 Vulturesti 120 70 73 76 

 
PREŞEDINTE 

Paul STANESCU 
 
 

Contrasemnează, 
Secretar al Judeţului Olt 
Gabriel BULETEANU 

 
 

Director Executiv 
Constanţa DUMITRU 

 
     

       
 
 
 
 



 

 
 

HOTĂRÂRE  
 

 cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie 
a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2015 

 
 

Având în vedere : 

 Expunerea de motive nr. 10955/12.10.2015 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 
10956/12.10.2015; 
 Raportul nr. 10957/12.10.2015 al Direcţiei Economice, Buget Finanţe; 
 Raportul nr. 11737/28.10.2015 al Comisiei pentru Studii Economico Sociale, Buget - Finanțe, 
Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului; 
 Prevederile art. 49 alin (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. a), art. 97 alin. (1) și art. 45 alin. (2) lit. a) 

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

 
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 30.09.2015, 

conform anexelor nr. 1, 1a, 1b. 
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii la data de    30.09.2015, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 
Art. 3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne la data de 30.09.2015, 

conform anexei nr. 3. 
Art. 4. Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 

30.09.2015, conform anexei nr. 4. 
Art. 5. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget  Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU          
                      

                                                                                                                                
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                Secretar al Judeţului Olt 
                                                              Gabriel BULETEANU 

 
 
 
Slatina, 29.10.2015 
Nr. 122 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru”. 



 

 
H O T Ă R Â R E 

referitor la:   APROBARE  TAXE 
pentru anul 2016 

 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 10389/23.09.2015 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 
10390/23.09.2015; 

- raportul comun nr. 10391/23.09.2015 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe și Arhitectului 
Şef al Judeţului; 

- raportul nr. 11736/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- raportul nr. 11795/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- raportul nr. 11796/28.10.2015 al Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură; 

- prevederile  art. 473, 474, 476, 477 alin. (5), 478 alin. (2), 479, 489 și art. 495 lit. f) din  
Legea  nr.  227/2015 privind  Codul  fiscal; 

-  prevederile art. 4 lit. a), art. 6 alin. (2) și art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- adresa nr. 10333/23.09.2015 a Arhitectului Șef al Județului Olt; 
- adresa nr. 21943/01.08.2013 a Instituției Prefectului Județul Olt, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 7919/02.08.2013; 
- adresa Ministerului Apărării Naționale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la Instituția 

Prefectului Județul Olt sub nr. 21937/01.08.2013.  
- prevederile art. VIII din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind 

activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, semnat la 6 decembrie 
2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006;  

- prevederile art. X din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind 
statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 
octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002; 

- prevederile Aranjamentului de implementare privind operațiunile cu proprietăți imobiliare 
și managementul proprietății imobiliare pentru implementarea Acordului dintre România și 
Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul 
României, semnat la București la 31 octombrie 2007 (Aranjamentul de implementare 
privind operațiunile cu proprietăți imobiliare). 

- prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu completările ulterioare; 
 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi 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. Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul 
urbanismului şi construcţiilor, precum şi pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru 
anul 2016, conform anexei nr. 1.  



 

 Art. 2. Taxele pentru diverse servicii efectuate în cadrul compartimentelor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Olt,  pentru anul 2016, se menţin la nivelul anului 2015, cu excepția taxelor 
prevăzute la punctele (10) și (11), conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
        Art. 3. Taxele prevăzute la punctele (1), (7), (8), (9), (10) şi (11) din anexa nr. 1 şi la punctele (1), 
(2), (3), (6), (7) şi (8) din anexa nr. 2 nu se percep în cazul în care beneficiarul lucrărilor pentru care se 
eliberează certificatul de urbanism sau autorizaţia de construcţie este Consiliul Judeţean Olt şi 
consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

Art. 4. Pentru taxele menţionate la punctele (12) şi (13) din anexa nr. 1 se aplică scutiri în 
cazurile prevăzute de art. 479 din Codul Fiscal.  

Art. 5. (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor 
următoarele: 

a) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt văduvele de război sau văduve 
nerecăsătorite ale veteranilor de război. 

b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoane prevăzute la art. 1 din 
Decretul Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau 
construcție-anexă; 

d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului; 

e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes public 
național, județean sau local; 

f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire , dacă beneficiarul construcției este o 
instituție publică; 

g) autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, 
conform legii; 

h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o 
instituție sau o unitate care funcționează sub conducerea Ministerului Educației și 
Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului; 

i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o 
fundație înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreține, 
dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter 
umanitar, social și cultural; 

j) certificat de urbanism și autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o 
organizație care are ca unică activitate acordare gratuită de servicii sociale în unități 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire activități 
de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii; 

k) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități naturale.          
l) proiectul de alimentare cu energie electrică a facilităţii americane de la Deveselu, județul Olt, 

la care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naționale nr. SG 4150/30.07.2013, 
înregistrată la Instituția Prefectului Județul Olt sub nr. 21937/01.08.2013, care este scutit de 
plata oricăror impozite, taxe sau impuneri ce se fac venit la bugetul Consiliului Judeţean Olt; 

m) furnizarea utilităților sau serviciilor în folosul partenerului american, fără chirie sau alte 
costuri similare, la care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naționale nr. SG 
4150/30.07.2013, înregistrată la Instituția Prefectului Județul Olt sub nr. 21937/01.08.2013. 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru: 

 a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoarea 
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicat, cu modificările și completările ulterioare, datorate de 
proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuiala 
proprie; 



 

 b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al 
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu 
modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a 
monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de 
urbanism întocmite potrivit legii; 

 c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, 
lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația 
locală, în perioada desfășurării operațiunilor respective.   

Art. 6.  Taxele prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre se aplică începând cu 
data de 01.01.2016. 

Art. 7.  Sumele obţinute   din   încasarea   taxelor prevăzute la anexele nr.1 şi nr. 2 constituie 
venituri la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt. 

Art. 8. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 9. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice 

dispoziţie contrară. 
 Art. 10. Prezenta  hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei  Economice, 
Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, Arhitectului Şef al Judeţului, Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei pentru Evidenţa 
Persoanei 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, 29.10.2015 
Nr. 123   
 



 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ”pentru”. 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                                        Anexa nr. 1  
                                                                                                                      la H.C.J. nr. 123/29.10.2015 

 
 

                  
TAXE pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul urbanismului şi 

construcţiilor precum şi pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
pentru anul 2016 

 
Nr. 
crt. 

      Denumirea taxei stabilite Nivelul taxelor pentru 
anul 2016 

cf. Legii nr. 227/2015  
privind Codul fiscal 

- Lei - 
0 1 2 

  1. Taxa pentru eliberarea  certificatului   de  urbanism, în mediul urban
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul 
 lucrărilor este C.J. Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

 

  1.a Suprafaţa pentru care se obţine certificatul  
de urbanism 

 

 a)  până la 150 mp inclusiv 6 
 b)  între 151 mp – 250 mp inclusiv 7 
 c)  între 251 mp - 500 mp inclusiv 9 
 d)  între 501 mp - 750 mp inclusiv 12 
 e)  între 751 mp – 1.000 mp inclusiv 14 
 f)  peste  1000 mp 14+0,01 lei/mp 

pt. fiecare  mp care depăşeşte 1000 mp
 1.b Taxa pentru eliberarea certificatului 

 de urbanism, în mediul rural 
Se percepe 50% din taxa 

prevăzută pentru mediul urban 
 2. Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire  

pentru o clădire rezidențială sau clădire anexă  
0,5% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţii 
 3. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau  

excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare 
a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor 
privind ridicările topografice,  
sondele de gaze, petrol și alte excavări 
 

 
               

numarul de mp x 15 lei  

 
0 1 2 
 4. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei pentru lucrări de organizare de 

şantier in vederea organizării unei construcții, care nu sunt incluse în 
altă autorizaţie de construire 

  3% din valoarea autorizată  
a lucrărilor de organizare de şantier 

 5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de  
corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri 

  2% din valoarea autorizată 
 a lucrărilor de construcţie 

 6. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri și panouri de 
afișaj, firme și reclame situate pe căile şi în spaţiile publice,  
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 
firmelor şi reclamelor: 

 
 
 
 
 



 

- pentru fiecare mp  8 lei 
 7. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă 

construcţie 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este 
Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

    1%  din valoarea  autorizată a lucrărilor   
    inclusiv instalaţiile aferente 

  8. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a 
unei construcții 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este 
Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

0,1% din valoarea impozabilă a 
construcţiei 

  9. Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 
autorizaţii de construire 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este 
Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale 

10. Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii 
privind lucrările de racorduri şi branşamente  
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu: 

- pentru fiecare acord 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este 
Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

 
 
                    

13 

11. Taxă pentru avizarea certificatului de  
urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către 
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului sau de structurile de 
specialitate din cadrul C. J. Olt 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este 
Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

                      
15 

 
   0                                                 1                                            2 
12. Taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. 

1)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 
 
2)în cazul oricărui alt panou, afișaj sau oricărei altei structuri de  
afişaj  pentru reclamă şi publicitate 

 
     32 lei / an / mp 
     sau fracţiune de mp 
         
     23 lei / an / mp 
     sau fracţiune de mp 

13. 
 
 
 

Taxă pentru servicii de reclamă şi publicitate 
Contribuabilii care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate
 în baza unui contract, datorează plata  
taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate  

                     2%  
  din valoarea serviciilor 
de reclamă şi publicitate 

 
  
 

   PREŞEDINTE 
    Paul STĂNESCU 

 
 
                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                 Secretar al Județului 
                                                                                                               Gabriel BULETEANU  
                                                                           
  

   Director  executiv,                                                                                 Arhitect Șef al Județului, 



 

Constanța DUMITRU                                                                    Ovidiu Marian DAVIDESCU      
 
 

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                           Anexa nr. 2  
                                                                                                                   la H.C.J. nr. 123/29.10.2015 
 
 

TAXE 
pentru diverse servicii efectuate în cadrul compartimentelor de specialitate ale 

 Consiliului Județean Olt, pentru anul 2016 
 
 

Nr. 
Crt. 

                                              EXPLICAŢII 
                                    Denumirea taxei stabilite 

Taxă 
2015  

- Lei - 

Taxă  
2016 

- Lei - 
   0                                                            1  2 
                                                 TAXE  PROPRII   
  1. Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatelor de urbanism in termen redus  

(6 zile de la data primirii avizului primarului). 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este C.J. Olt şi  
consiliile locale de pe raza judeţului Olt.                                                        

165 165 

  2. Taxa de urgenta pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare in  
termen redus (6 zile de la data primirii avizului primarului). 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este C.J. Olt şi  
consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

220 220 

  3. Verificarea la faţa locului a amplasamentului în vederea emiterii Certificatului  
de urbanism: 
- cu transport asigurat de beneficiar 
- cu transport asigurat de C J Olt 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul  
Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

 
 

96 
172 

 
 

96 
172 

  4. Multiplicare xerox, chitanţe, formulare, documentaţie tehnică şi alte documente 
lei / pagină 2 2 

  5. Tehnoredactare adrese şi alte documente                                    lei / pagină 2 2 
  6. Verificarea prealabilă a dosarelor ce urmează  a fi depuse în vederea eliberării 

Certificatelor de urbanism şi a Autorizaţiilor de construcţie 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul  
Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

29 29 

  7. Taxă pentru avizul Comisiei tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean 
Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

66 66 

  8. Verificarea prealabilă a documentaţiilor în vederea eliberării acordului  
prealabil de amplasare şi execuţie în zona drumurilor județene 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean 
Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

29 29 

9. Suprafeţe la staţii distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, spaţii de producţie, 
amplasate în zona de siguranţă a drumurilor judeţene 

9lei/mp 
/lună 

9lei/mp 
/lună 

10. Eliberare extrase sau copii de pe orice acte din arhiva C J Olt în afara celor cu  
caracter secret stabilite potrivit legii 

19 
lei/ex. 

5 
lei/pag. 

11 Legalizare semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmarea  
Autenticităţii copiilor cu actele originale, în condiţiile legii 

19 
lei/ex. 

5 
lei/pag. 



 

12. Aprobarea căsătoriei în cazul existenţei unor impedimente rezultate din  
condiţiile de vârstă sau rudenie 
- pentru fiecare caz în parte 

95 95 

13. Tarife pentru servicii de producţie editorială, tipografică şi de difuzare a  
Monitorului Oficial al Judeţului Olt  

a) activitatea de producţie editorială – pentru tiraj de 200 exemplare 
                                                            – pentru tiraj de 400 exemplare 
                                                            – pentru tiraj de 500 exemplare 
b) activitatea de tipărire                      – pentru tiraj de 200 exemplare 
                                                            – pentru tiraj de 400 exemplare 
                                                            – pentru tiraj de 500 exemplare 

     c)activitatea de difuzare                     

3 lei/pag 
2 lei/pag 
2lei/pag 
2lei/pag 
2 lei/pag 
2 lei/pag 
2 lei/ex 
(colet) 

3 lei/pag 
2 lei/pag 
2lei/pag 
2lei/pag 
2 lei/pag 
2 lei/pag 
2 lei/ex 
(colet) 

       
 

 PREŞEDINTE 
 Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 

                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                      Secretar al Judeţului  
                                                                                                                      Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Director  executiv                                                                               Arhitect Şef al Judeţului                             
Constanţa DUMITRU                                                                 Ovidiu Marian DAVIDESCU                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază lunare 

pe metru pătrat la chiriile  pentru  spaţiile din fondul locativ  cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2016 

 
Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive nr. 10359/23.09.2015 privind proiectul de hotărâre nr. 
10360/23.09.2015; 

- Raportul nr. 10361/23.09.2015 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe; 
- Raportul nr. 11734/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;  
- Prevederile art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 489 alin. (1) și art. 495 lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat 

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

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

 
          Art.1.  Tarifele de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al judeţului şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt, ori a altor unităţi cărora Consiliul Judeţean Olt le-a dat în administrare spaţii 
din patrimoniul judeţean, se majorează pentru anul 2016, cu 10% față de nivelul anului 2015, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Sumele obţinute din încasarea chiriilor constituie venituri proprii ale bugetului 
Consiliului Judeţean Olt, cu excepţia sumelor obţinute din închirierea, în condiţiile legii, a unor spaţii 
din domeniul public al Judeţului Olt, aflate în administrarea spitalelor publice de interes judeţean, care 
se fac venituri ale bugetelor acestora. 
        Art.3. Tarifele de bază pe metru pătrat prevăzute în anexă se aplică începând cu data de 
01.01.2016, dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.   

Art.4. Tarifele ce se percep în anul 2016 în baza contractelor de închiriere aflate în derulare 
sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.   

Art.5.  Prezenta hotărâre se publică în  presa locală şi se comunică Direcţiei Economice, Buget 
- Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, Direcţiei de Sănătate Publică Olt, 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                           Secretar al Judeţului  



 

                                                                                                          Gabriel BULETEANU 
Slatina, 29.10.2015  
Nr. 124   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ”pentru”. 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                                        Anexă  
                                                                                                               la H.C.J. nr. 124/29.10.2015                          

T A R I F E L E 
de bază lunare pe mp la chiriile pentru spaţiile locative  cu altă destinaţie decât cea de locuinţe, 

pentru anul 2016 
 

Nr. 
Crt 

                           
SPECIFICAŢIA 

Tarif 2015 
lei/mp/lună 

Tarif 2016 
lei/mp/lună 

Suprafaţa locativă folosită pentru:   
a) comercializare produse alimentare, metalo – chimice, magazine 
generale, cantine 

19 21 

b) comercializare alte produse,florării,plante medicinale,librării, papetării 31 34 
c) alimentaţie publică, inclusiv cofetării 39 43 

  1. 

d) comercializare produse electrice, electronice, bijuterii, parfumerii, 
consignaţie şi baruri de noapte  

43 47 

  2. Suprafaţa locativă folosită pentru birouri,sedii de organisme şi organizaţii 8 9 
  3. Suprafaţa locativă folosită pentru activităţi de producţie  (laboratoare, 

carmangerii, gogoşerii, ateliere de producţie şi prestări servicii) 
28 31 

  4. Suprafaţa locativă folosită pentru activităţi social – culturale, sănătate, 
învăţământ, cultură, artă, sport, asistenţă socială 

12 13 

  5. Suprafaţa locativă folosită pentru activităţi desfăşurate de agenti 
economici unde îşi desfăşoară activitatea persoane cu handicap  

12 13 

  6. Spaţii din fondul locativ în care îşi desfăşoară activitatea farmacii, 
laboratoare de profil şi analize medicale 

13 14 

  7. Spaţii din fondul locativ de stat în care îşi desfăşoară activitatea: 
a) cabinete de medicină generală şi stomatologie; 
b) unităţi de asistenţă medicală veterinară, inclusiv farmacii veterinare; 

 
13 
7 

 
14 
8 

  8. Spaţii din fondul locativ de stat folosite de biblioteci, muzee 7 8 
  9. Spaţii folosite pentru Uniunea Artiştilor Plastici 7 8 
10. Spaţii în care îşi desfăşoară activitatea Filiala Crucii Roşii, grădiniţele 

de copii subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
7 8 

11. Spaţii administrative, birouri folosite de asociaţii ale persoanelor cu 
handicap şi de asistenţă socială 

7 8 

12. Spaţii în care îşi desfăşoară activitatea asociaţii de locatari 7 8 
13. Spaţii utilizate ca depozite pentru comerţul en – gross 103 113 
14. Garaje 11 12 
15. Sedii de birouri administrative: 

a) instituţii bugetare,ligi,fundaţii,asociaţii şi alte organizaţii non profit; 
b) societăţi comerciale, regii autonome; 
c) activităţi bancare, cabinete notariale, birouri de avocaţi; 
d) case de schimb valutar şi case de amanet. 

 
7 
8 
39 
39 

 
8 
9 

43 
43 

16. Spaţii utilizate pentru servicii externalizate amplasate în incinta 
spitalelor de interes judeţean 

7 8 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 



 

                                                                                                                          Secretar al Judeţului  
                                                                                                                        Gabriel BULETEANU 

   Director executiv,                                             
 Constanţa DUMITRU 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte 
şi Meserii Slatina în anul şcolar 2015-2016;   
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes 
județean, pentru anul 2016 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10454/25.09.2015 privind proiectul de hotărâre nr. 10455/25.09.2015; 
- Raportul  nr. 10456/25.09.2015 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe; 
- Raportul nr. 11735/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;  
- Prevederile art. 67 lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 486 alin. (1) și 495 lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
- Adresa nr. 303/24.09.2015 a Școlii Populare de Arte şi Meserii Slatina, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 10333/25.09.2015; 
- Adresa nr. 492/24.09.2015 a Muzeului Județean Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

10425/24.09.2015; 
- Adresa nr. 878/24.09.2015 a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului”, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10448/24.09.2015.               . 
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 1;4 şi 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 taxele şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

Slatina, pentru anul școlar 2015-2016. 
            (2) Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes 
județean, pentru anul 2016. 
            (3) Taxele şi tarifele menţionate la art. 1 alin (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   

  Art. 2. Sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor aprobate prin prezenta hotărâre 
constituie venituri ale instituţiilor de cultură prestatoare ale serviciilor respective. 

 Art. 3.  Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.  
 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în  presa locală şi se comunică Direcţiei Economice, Buget 

- Finanţe, Serviciului Buget,  Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina, Muzeului Judeţean Olt, Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului” în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                              Secretar al Judeţului  
                                                                                                             Gabriel BULETEANU  



 

Slatina, 29.10.2015 
Nr. 125  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ”pentru”. 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                                           Anexă  
                                                                                                                              la H.C.J. nr. 125/29.10.2015  
                                                                                                                             
                         
 

LISTA 
cuprinzând: -  taxele şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2015-2016;   

- taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2016 
 

I. ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII 
• 300 lei/an şcolar pentru clasele din Municipiul Slatina; 
• 150 lei/an şcolar pentru clasele din celelalte oraşe ale judeţului; 
• 50 lei/curs pentru clasele din mediul rural; 
• 50 lei taxă eliberare diplomă. 

 
 
Nr. 
Crt. 

 
 Discipline  

 
Taxă şcolară 

2015/2016 
1. Canto, Acordeon, Ţambal/Contrabass, Chitară, Vioară/Pian, Orgă electronică, 

Pian/Instrumente de percuţie(xilofon, baterie), Design vestimentar, Arta mişcării 
manechine, Actorie, Pictură, Dans modern, Balet-balet contemporan, Dans popular, 
Instrumente populare 

 
 

300 lei/an şcolar 

2. Actorie (Caracal), Instrumente populare (Corabia), Dans popular (Caracal), Pictură (Caracal) 150 lei/an şcolar 
3. Dans popular (Vâlcele, Bobiceşti, Stoeneşti, Izvoarele, Şerbăneşti, Optaşi, Corbu), Nai 

(Izbiceni) ,Cusut Ţesut (Poboru, Cezieni), Artă populară- cioplit în lemn (Corbu), Pictură 
(Vitomireşti, Vişina), Ceramică (Româna-Oboga), Cojocărit (Vădastra), Instrumente populare 
(Cezieni, Morunglav), Ceramică neolitică (Vădastra), Ansamblu instrumental (Dobreţu), Dans 
(Sprâncenata)   

 
50 lei/curs 

  
NOTĂ: Reduceri de taxă: 
 Cursanţii care frecventează două sau mai multe cursuri: 
- primul curs taxă şcolară 300 lei/an şcolar (Slatina), 150 lei/an şcolar (celelalte oraşe ale judeţului), respectiv 50 lei/curs (mediul rural) 
- al doilea curs redus cu 25%; 
- de la al treilea curs se aplică o reducere de 50%. 
 Cursanţii din aceeaşi familie beneficiază de o reducere de 25%, astfel: 



 

- unul dintre cursanţi taxă şcolară 300 lei/an şcolar (Slatina), 150 lei/an şcolar (celelalte oraşe ale judeţului), respectiv 50 lei/curs (mediul 
rural); 

- al doilea cursant reducere 25%; 
- de la al treilea curs se aplică o reducere de 50%. 
 Cursanţii din familiile cu venituri reduse sau familii monoparentale: 
- venituri/familie sub 300 lei, se aplică o reducere de 80%; 
- venituri/familie între 301 şi 400 lei, se aplică o reducere de 70%; 
- venituri/familie între 401 şi 500 lei,  se aplică o reducere de 60%; 
 Nu se percep taxe pentru cursanţii din centrele de plasament şi pentru cei cu dizabilități psihomotorii; 
 Nu se percep taxe pentru angajaţii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina, precum şi pentru copiii acestora. 

 
II. MUZEUL JUDEŢEAN OLT 
 
Nr. 
Crt. 

 
Denumirea serviciului  

 

Taxă/Tarif   
2016 

1. 
 
2. 

Vizitare secţie muzeu pentru preşcolari, elevi, studenţi, militari, pensionari şi grupuri organizate 
(min.10 persoane).  
Vizitare secţie muzeu pentru adulţi 
Notă:gratuit pentru persoanele instituţionalizate, pensionari care au lucrat minim 10 ani în 
cultură (pe baza legitimaţiilor speciale emise de Ministerul Culturii), colaboratori ai muzeului şi 
persoane care lucrează în reţeaua muzeală (pe bază de legitimaţie), membri Consiliului 
Internaţional al Muzeelor - I.C.O.M.(pe bază de legitimație), persoane cu dizabilități, veterani de 
război.   

1 leu 
 

2 lei 

3. Fotografiere în timpul ghidajului (Taxa minimă/aparat) 
Notă: taxa  finală se negociază  în funcţie de numărul de obiecte fotografiate, de pregătirile 
logistice care implică personalul muzeului.  

15 lei 

4. Filmare şi/sau fotografiere evenimente deosebite (Taxa/ora/aparat) 
Notă: taxa finală se negociază  în funcţie de timpul de  filmare, de pregătirile logistice care 
implică personalul muzeului. Fotografierea şi filmarea sunt gratuite la vernisaje şi diferite 
acţiuni organizate în cadrul expoziţiilor de bază sau cu aprobarea scrisă  directorului  instituţiei. 

100 lei 

5. Taxa de ghidaj pentru mai puţin de 5 persoane care solicită acest serviciu de specialitate  10 lei 
6. Eliberarea de documente care să certifice activităţi extraşcolare desfăşurate în muzeu 10 lei 
7. Închiriere Sala de Festivităţi  a Muzeului Judeţean Olt. (Taxa/oră) 50 lei 
8. Închirierea Galeriei ARTIS a Muzeului Judeţean Olt. (Taxa/oră) 50 lei 



 

 
 NOTĂ: Tarifele filmare/fotografiere  şi închiriere spaţii muzeale se dublează în afara programului  normal de vizitare.  

     Pentru orice alt tip de servicii (expertize, întocmiri de documentaţii ştiinţifice, studii istorico-arheologice aferente P.U.G., rapoarte 
descărcări de sarcină arheologică, închirieri de spaţii muzeale, prestări servicii restaurare, conservare) pentru orice alte manifestări, se vor 
încheia contracte pe baza unei cereri scrise înaintate în prealabil de către solicitant. 

  În aceste cazuri taxele vor fi negociate cu eventualii beneficiari de către conducere şi specialistul direct implicat. 
 

III. Ansamblul Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „DOINA OLTULUI” 
 
 
Nr. 
Crt. 

 
Denumirea serviciului prestat  

 

 
Tarif 
2016 

1. Spectacole susținute de personalul artistic (orchestră, dansatori, soliști vocali)  2.000 lei/spectacol 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                                               Secretar al Judeţului  
                                                                                                                                                              Gabriel BULETEANU 

                     
 
 
 
                    Director executiv, 
                 Constanţa DUMITRU 
 
 
 
 
 



 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la:  stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de 

conferinţe a Consiliului Judeţean Olt,  pe anul 2016 
 
Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive nr. 10362/23.09.2015 privind proiectul de hotărâre nr. 
10363/23.09.2015; 

- Raportul nr. 10364/23.09.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
- Raportul nr. 11802/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr. 11793/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Prevederile art. 489 alin.(1) și art. 495 lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  

 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b), alin. (3) lit. c) şi 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 h o t ă r â r e: 

 
Art.1. (1) Tariful de închiriere a sălii de conferinţe a  Consiliului  Judeţean  Olt se majorează cu 

10% pentru anul 2016, faţă de nivelul anului 2015. 
            (2) Tariful de închiriere pentru sala de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt pe anul 

2016, majorat conform alin. (1), se stabileşte în sumă de 122 lei/oră.  
 Art.2.  Sumele  obţinute   din  închirierea sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt 
constituie venituri ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt.      
  Art.3. Tariful prevăzut la art. 1 se aplică începând cu data de 01.01.2016, dată la care îşi 
încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară.  
 Art.4.  Prezenta hotărâre se publică  în presa locală şi se comunică Direcţiei Economice, Buget 
- Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Olt.  
 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 

 
                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                    Secretar al Judeţului  
                                                                                                   Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
Slatina, 29.10.2015 
Nr. 126                      
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ”pentru”. 



 

H O T Ă R Â R E 
 

   cu privire la aprobarea : tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi  
                         autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces  la drumurile judeţene  

                             precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor             
județene  pentru  anul 2016 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10420/24.09.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
10421/24.09.2015; 

- raportul comun nr. 10422/24.09.2015 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe si Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii; 

- raportul nr. 11733/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- raportul nr. 11794/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- raportul nr. 11797/28.10.2015 al Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură; 

- Prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
- Prevederile art. 46 şi art. 47 alin. (4), (6), (7), (8) şi (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 1 din Ordinul  Ministrului Delegat al Departamentului pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii Străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate 
de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 12 alin. (2), (3), (4) si (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin. (8) din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice; 

- adresa nr. 10333/24.09.2015 a Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt;    

-  Avizul Ministerului Transporturilor – Direcţia Generală Transport Terestru –Direcţia 
Rutieră  nr. 3238/23.01.2014, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 
1076/03.02.2014; 

-  Avizul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură  şi Investiţii Străine nr. 
20105/05.02.2014, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 1279/05.02.2014; 

- adresa nr. 21943/01.08.2013 a Instituţiei Prefectului Judeţul Olt, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 7919/02.08.2013; 

- adresa Ministerului Apărării Naționale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la Instituția 
Prefectului Județul Olt sub nr. 21937/01.08.2013.  

- prevederile art. VIII din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind 
activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la 6 decembrie 
2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006;  

- prevederile art. X din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul 
forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 
2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002; 

- prevederile Aranjamentului de implementare privind operaţiunile cu proprietăţi imobiliare 
şi managementul proprietăţii imobiliare pentru implementarea Acordului dintre România şi 
Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul 



 

României, semnat la Bucureşti la 31 octombrie 2007 (Aranjamentul de implementare 
privind operaţiunile cu proprietăţi imobiliare). 

- prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi 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 tarifele pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau 
de acces  la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor 
judeţene  pentru  anul 2016 , la nivelul anului 2015,  conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre .  

             Art.2. Sumele obţinute din încasarea taxelor şi tarifelor prevăzute la art.1 constituie venituri ale 
bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt, în calitate de administrator al drumurilor judeţene.  

Art.3. (1) La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene a 
panourilor publicitare, a oricăror construcţii, căi de acces, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a 
periclita siguranţa circulaţiei, administratorul drumurilor judeţene, prin grija Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii va încheia conform legii cu utilizatorii suprafeţelor respective (titularii autorizaţiilor  de 
amplasare şi/sau de acces) contracte de utilizare, cu aplicarea tarifelor prevăzute în anexa la prezenta 
hotărâre. 
                 (2) Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean nu se eliberează până 
la încheierea contractului cu administratorul drumului. 
 Art.4. (1) Administratorul drumului aplică tarife pentru instalarea pe stâlpii de distribuire a 
energiei electrice din zona drumului, a cablurilor, dispozitivelor sau a altor instalaţii asemănătoare, 
având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, instalare care necesită în mod obligatoriu 
acordul administratorului drumului judeţean. 
                     (2) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorii de reţele de comunicaţii 
electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau alte asemenea elemente de infrastructură aflate pe 
proprietatea publică a judeţului Olt, inclusiv pe drumuri, şi care, conform art. 6 alin. (8) din Legea nr. 
154/2012, datorează tarife numai persoanei care deţine ori controlează elementele de infrastructură, în 
condiţiile stabilite cu aceasta. 
 Art.5. Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces la drumurile judeţene nu se datorează pentru: 
  a) unităţi bugetare de asistenţă socială , de educaţie (spitale, şcoli, grădiniţe, creşe,          
     azile de bătrâni) ; 
  b) unităţi subordonate Consiliului Judeţean Olt ; 
  c) unităţi administrativ teritoriale (Consiliul Judeţean Olt , Consilii locale) ; 
  d) unităţi ale Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă Olt . 
  e) proiectul de alimentare cu energie electrică a facilităţii americane de la Deveselu, judeţul Olt, la 
care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naționale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la 
Instituția Prefectului Județul Olt sub nr. 21937/01.08.2013, care este scutit de plata oricăror impozite, 
taxe sau impuneri ce se fac venit la bugetul Consiliului Judeţean Olt; 
   f) furnizarea utilităţilor sau serviciilor în folosul partenerului american, fără chirie sau alte costuri 
similare, la care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naționale nr. SG 4150/30.07.2013, 
înregistrată la Instituția Prefectului Județul Olt sub nr. 21937/01.08.2013. 
       Art.6.  Sunt scutite de la plata tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene :  
 a) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt şi unităţile de asistenţă socială şi educaţie , unităţi 
administrativ teritoriale judeţene . 



 

 b) agenţii economici din sectorul energetic, titulari ai autorizaţiilor sau licenţelor acordate conform 
legii, în favoarea cărora legiuitorul a instituit dreptul de uz şi dreptul de servitute asupra proprietăţii 
publice sau private a statului . 
 c) se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexă, cazurile în care amplasarea se realizează 
în zonele de protecţie, precum şi cazurile amplasării instalaţiilor care asigură utilităţile necesare 
consumului casnic, de către deţinătorii acestora, în ampriză şi zona de siguranţă ; 
  d) proiectul de alimentare cu energie electrică a facilităţii americane de la Deveselu, judeţul Olt, la 
care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naționale nr. SG 4150/30.07.2013, înregistrată la 
Instituția Prefectului Județul Olt sub nr. 21937/01.08.2013, care este scutit de plata oricăror impozite, 
taxe sau impuneri ce se fac venit la bugetul Consiliului Judeţean Olt; 
   e) furnizarea utilităţilor sau serviciilor în folosul partenerului american, fără chirie sau alte costuri 
similare, la care se face referire în adresa Ministerului Apărării Naționale nr. SG 4150/30.07.2013, 
înregistrată la Instituția Prefectului Județul Olt sub nr. 21937/01.08.2013. 

Art.7. Proprietarii construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare realizate în zona 
drumurilor judeţene fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege ori stabilite prin contract sau actul de 
acceptare, inclusiv a condiţiilor referitoare la plata tarifelor de utilizare, sunt obligaţi a le desfiinţa sau 
muta pe cheltuiala proprie, în termenul stabilit de administrator. 
  Art.8. Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces 
la drumurile judeţene, precum şi tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de interes 
judeţean prevăzute în anexă, se aplică începând cu data de 01.01.2016, dată la care îşi încetează 
aplicabilitatea orice prevedere contrară. 
 Art.9. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei Economice, Buget - 
Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
    
 
 
                                                                                              
CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                           Secretar al Judeţului  
                                                                            Gabriel BULETEANU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 29.10.2015 
Nr. 127 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ”pentru”. 
IM/2 ex 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                                Anexa  
                                                                                                       la  H.C.J. nr. 127/29.10.2015 
                                                                                                              

Tarifele pentru eliberarea acordul prealabil şi autorizaţiei de amplasare 
 şi/sau de acces la drumurile judeţene,  precum si  a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona 

drumurilor judeţene, pentru anul 2016 
 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire tarif Unitate de calcul Tarif  unitar 
an 2016 

lei 
A.  Acord prealabil și autorizație de amplasare și acces la drumurile județene 
A1 Analiza primară la depunerea documentaţiei 

tehnice pentru obiective socio-economice şi reţele 
edilitare 

tarif/document 29 

A2 Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi acces 
la drum pentru  persoane fizice (construcţii cu 
destinaţia de locuinţa unifamilială, garaje racorduri 
apă, canal, electricitate, gaze etc.) 

tarif/document 88 

A3 Acord prealabil de amplasare şi acces la drum 
pentru persoane juridice 

tarif/document 418 

A4 Autorizaţie de amplasare şi acces la drum județean  
pentru  persone  juridice 

tarif/document 286 

A5 Prelungirea acordului prealabil/autorizaţie de 
amplasare şi acces la drum județean    

tarif/document 76 

A6 Avize pentru manifestări culturale, artistice şi 
sportive pe drum  județean 

tarif/oră     şi 
tarif /km 

30 
144 

A7 Eliberare duplicat (copie) acord 
prealabil/autorizaţie de amplasare și acces la drum 
județean 

tarif/document 30 

B.  Ocuparea suprafețelor din zona drumurilor județene 
B1 Amplasare panou publicitar tarif/m2/lună 1,1 
B2 Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, 

masă pentru desfacere produse alimentare şi 
nealimentare) 

tarif/m2/lună 1,6 

B3 Locuri de parcare care  deservesc obiective 
economice 

tarif/m2/lună 1,2 

B4 Căi de acces la diferite obiective socio-economice 
şi reţele edilitare precum şi suprafeţele ocupate de 
acestea în ampriză şi zona de siguranţă a drumului 
(staţii de distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, 
depozite, spaţii comerciale, show-room, parcuri 
fotovoltaice , service auto , spălătorii auto, 
societăţi comerciale , etc.) 

tarif/m2/lună 1,2 

C.  Amplasări de stâlpi, cabluri şi conducte în zona drumurilor județene 

C1  Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet 
C1a subtraversare ampriza drumului  tarif/ml/lună 1,1 

în ampriză, în afara 
părţii carosabile 

tarif/ml/lună 1,1 C1b cablu subteran în lungul 
drumului 

în zona de siguranţă tarif/ml/lună 1,0 
C1c stâlpi de care este prins în ampriză, în afara tarif/buc./lună 1,0 



 

părţii carosabile cablul aerian în lungul 
drumului județean 

în zona de siguranţă tarif/buc./lună 1,0 
în ampriză tarif/ml/lună 1,1 C1d cablu aerian ce 

traversează zona 
drumului  

în zona de siguranţă tarif/ml/lună 1,1 

în ampriză, în afara 
părţii carosabile 

tarif/ml/lună 1,1 C1e cablu aerian în lungul 
drumului 

în zona de siguranță tarif/ml/lună 1,1 
în canale tehnice tarif/ml/lună 3,5 C1f pe poduri, podeţe, 

tuneluri si alte lucrări de 
artă 

ancorat de pod sau în 
altă soluţie decât canal 
tehnic 

tarif/ml/lună 3,5 

C2  Amplasarea conductelor de apă, canalizare şi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei 
şi alte produse inflamabile 

C2a traversare aeriană a zonei drumului tarif/ml/lună 1,2 
C2b subtraversare zonă drum tarif/ml/lună 2,2 

în ampriză, în afara 
părţii carosabile 

tarif/ml/lună 1,2 C2c amplasare subterană în 
lungul drumului 

în zona de siguranţă tarif/ml/lună 1,1 
în ampriză, în afara 
părţii carosabile 

tarif/ml/lună 1,2 C2d amplasare aeriană în 
lungul drumului 

în zona de siguranţă tarif/ml/lună 1,1 
în canale tehnice tarif/ml/lună 4,4 C2e pe poduri, podeţe, 

tuneluri şi alte lucrări de 
artă 

ancorat de pod sau în 
altă soluţie decât canal 
tehnic 

tarif/ml/lună 4,4 

 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                                   
CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                          Secretar al Judeţului  
                                                                          Gabriel BULETEANU  

 

 

 

 

  Director executiv                                                                                  Director executiv 
Constanţa DUMITRU                                                          Cornel MOTOI 

 
 
 
 
 
 



 

H O TĂ R Â R E 
 

privind:  aprobare documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul  de   
investiții   „Amenajare  spații  cu  destinația  vestiare  în clădirea  spații  depozitare la  
Spitalul  de  Psihiatrie  Cronici, comuna Schitu, sat  Greci, județul  Olt” 
 

- expunerea  de  motive nr. 10997 / 12.10.2015, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 
10998/ 12.10.2015; 

- raportul  nr. 10999/12.10.2015 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 
- raportul nr. 11732/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- raportul nr. 11772/28.10.2015 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  
ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 
- raportul nr. 11754/28.10.2015 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. 106/2015  „Amenajare  spații  cu  destinația  vestiare  în clădirea  spații  
depozitare la  Spitalul  de  Psihiatrie  Cronici, comuna Schitu, sat  Greci,     județul  Olt” 
elaborat  de    S.C. ARCONS PROIECT – 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   

„Amenajare  spații  cu  destinația  vestiare  în clădirea  spații  depozitare la  Spitalul  de  
Psihiatrie  Cronici, comuna Schitu, sat  Greci,     județul  Olt” cu  principalii indicatori  
tehnico-economici, după  cum  urmează:      

 
Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                              328.560,00 lei   
 din  care :  

                - construcții-montaj                                       267.623,00 lei  
Durata de  realizare  a investiției                                                          8  luni 

            Capacități: 
 - aria construită                                                                              166,20 mp                                                                   

   - aria  desfășurată:                                                                         166,20 mp 
   - aria utilă:                                                                                      136,10 mp 
   - înălțime  la  coamă:                                                                           3,15 m 
 - volum construit:                                                                          467,77 mc 
 

 Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 



 

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  de  Psihiatrie  Cronici, comuna  Schitu, sat Greci, județul  Olt în  vederea  
aducerii  la  îndeplinire,  Președintelui Consiliului  Județean  Olt  și Instituției Prefectului - 
județul  Olt . 

 
 
 
 
 
 

         PREŞEDINTE 
Paul  STĂNESCU 

 
  
 
                                   
  

                                                      Contrasemnează,                                                                
                                                        Secretarul   Judeţului 

                                                                                    Gabriel  BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slatina,  29.10.2015 
Nr. 128 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  30 de  voturi ”pentru”. 
 



 

H O TĂ R Â R E 
 

privind:  aprobare documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul  de   
investiții   „Reabilitare  învelitoare  la  pavilionul  nr.1  bărbați la  Spitalul  de  
Psihiatrie  Cronici, comuna Schitu, sat  Greci, județul  Olt” 

 
- expunerea  de  motive nr. 11000 / 12.10.2015, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 

11001/ 12.10.2015; 
- raportul  nr. 11002/12.10.2015 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 
- raportul nr. 11731/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- raportul nr. 11774/28.10.2015 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  
ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 
- raportul nr. 11755/28.10.2015 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. 107/2015  „Reabilitare  învelitoare  la  pavilionul  nr.1  bărbați la  Spitalul  de  
Psihiatrie  Cronici, comuna Schitu, sat  Greci, județul  Olt”  elaborat  de    S.C. ARCONS 
PROIECT – 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  învelitoare  la  pavilionul  nr.1  bărbați la  Spitalul  de  Psihiatrie  Cronici, 
comuna Schitu, sat  Greci, județul  Olt”  cu  principalii indicatori  tehnico-economici, după 
cum urmează :      

 
Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                                     74.896,00 lei   

 din  care :  
               - construcții-montaj                                              68.975,00 lei  

Durata de  realizare  a investiției                                                               3  luni 
          Capacități: 

 - arie construită, învelitoare                                                     592,00 mp                                                                   
   - arie  șarpantă:                                                                         509,35 mp 
   - înălțime  la  coamă:                                                                     4,00  m 
 - volum construit:                                                                    1021,80  m 

 Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 
 



 

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  de  Psihiatrie  Cronici, comuna  Schitu, sat Greci, județul  Olt în  vederea  
aducerii  la  îndeplinire,  Președintelui  Consiliului  Județean  Olt și  Instituției Prefectului - 
județul  Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul  STĂNESCU 

 
  
 
                                   
  

                                                      Contrasemnează,                                                                          
                                                        Secretarul   Judeţului 

                                                                                    Gabriel  BULETEANU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slatina,  29.10.2015 
Nr. 129 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  30 de  voturi ”pentru”. 
 



 

H O TĂ R Â R E 
 

privind:  aprobare documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul  de   
investiții   „Reabilitare  termică  a  pavilioanelor  de  pacienți  nr. 2,3,5, și 6 la  
Spitalul  de  Psihiatrie  Cronici, comuna Schitu, sat  Greci, județul  Olt” 

 
- expunerea  de  motive nr. 11057 / 13.10.2015, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 

11058/ 13.10.2015; 
- raportul  nr. 11059/13.10.2015 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 
- raportul nr. 11729/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- raportul nr. 11775/28.10.2015 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  
ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 
- raportul nr. 11756/28.10.2015 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. 108/2015  „Reabilitare  termică  a  pavilioanelor  de  pacienți  nr. 2,3,5, și 6 la  
Spitalul  de  Psihiatrie  Cronici, comuna Schitu, sat  Greci, județul  Olt”,  elaborat  de    S.C. 
ARCONS PROIECT – 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  termică  a  pavilioanelor  de  pacienți  nr. 2,3,5, și 6 la  Spitalul  de  Psihiatrie  
Cronici, comuna Schitu, sat  Greci, județul  Olt”, cu  principalii indicatori  tehnico-economici, 
după cum urmează:      

         
 Valoarea totală a pavilioanelor nr.2,3,5, și 6  ( inclusiv TVA)  376.262,00 lei                          

 
din  care :  

               - construcții-montaj                                                    330.838,00 lei  
Durata de  realizare  a investiției                                                           3  luni 

          Capacități: 
 Pavilion nr.2:  

      - aria construita                                                      223,90 mp; 
                         - aria  desfășurată                                                  223,90 mp; 
               - aria  utilă                                                              159,96 mp; 

              - înălțime  nivel                                                           3,50   m; 
 - volum construit                                                    682,35 mc. 

 



 

Pavilion nr.3:  
       - aria construita                                                      229,90 mp; 
                         - aria  desfășurată                                                   229,90 mp; 
                - aria  utilă                                                               190,70 mp; 

                - înălțime  nivel                                                           4,20 m; 
       - volum construit                                               899,43 mc. 

 
Pavilion nr.5:  

      - aria construita                                                      259,61 mp; 
                         - aria  desfășurată                                                  259,61 mp; 
                - aria  utilă                                                              217,00 mp; 

               - înălțime  nivel                                                          4,20   m; 
       - volum construit                                              971,20 mc. 

 
Pavilion nr.6:  

      - aria construita                                                      127,31 mp; 
                         - aria  desfășurată                                                  337,21 mp; 
                - aria  utilă                                                              234,15 mp; 

               - înălțime  nivel           H.parter 3,20 m;     H.etaj: 2,95   m; 
      - volum construit                                              827,00 mc. 
  
  
 
 Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

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  de  Psihiatrie  Cronici, comuna  Schitu, sat Greci, județul  Olt în  vederea  
aducerii  la  îndeplinire,  Președintelui  Consiliului  Județean Olt  și  Instituției Prefectului - 
județul  Olt . 

 
       PREŞEDINTE 

Paul  STĂNESCU 
 
  
 
                                   
  

                                                      Contrasemnează,                                                               
                                                        Secretarul   Judeţului 

                                                                                     Gabriel  BULETEANU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Slatina,  29.10.2015 
Nr. 130 

        Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  30 de  voturi ”pentru”.  



 

H O TĂ R Â R E 
 
 

privind:  aprobare documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul  de   investiții   
„Reabilitarea centralei  termice  și a  instalației  de  încălzire  interioară  la  Școala  

Profesională  Specială  Balș”  
 
 

 
- expunerea  de  motive nr. 11452/22.10.2015, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 
11453/22.10.2015; 

- raportul  nr. 11454/22.10.2015 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 
- raportul nr. 11727/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- raportul nr. 11776/28.10.2015 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  
ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 
- raportul nr. 11757/28.10.2015 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. 322/2015  „Reabilitarea centralei  termice  și a  instalației de încălzire  
interioară  la  Școala  Profesională  Specială  Balș”,   elaborat  de    S.C. DIVERS PROIECT – 
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   

„Reabilitarea centralei  termice  și a  instalației de încălzire  interioară  la  Școala  
Profesională  Specială  Balș”    cu  principalii indicatori  tehnico-economici, după  cum  
urmează:      
Valoarea totală, inclusiv TVA ( prețuri octombrie 2015)              139.037,00 lei                    

 din  care :  
               - construcții-montaj                                                 74.938,00 lei  

                - utilaje și echipamente tehnologice                                    42.817,00 lei 
 Durata de  realizare  a investiției                                                                 30  zile 

           Capacitate  centrală  termică 170 Kw. 
 Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 
 
 



 

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

 
          PREŞEDINTE 

Paul  STĂNESCU 
 
 
 
 

                                                      Contrasemnează,                                                                                                
                                                        Secretarul   Judeţului 

                                                                                    Gabriel  BULETEANU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina,  29.10.2015 
Nr. 131 

        Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  30 de  voturi ”pentru”.  



 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele 
Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea “Bursa de 

Cereale Corabia” SRL 

Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 11111/14.10.2015 la Proiectul de Hotărâre nr. 11112/14.10.2015; 

 Raportul nr.11113/14.10.2015 al Serviciului Dezvoltare Regională; 

 Raportul nr.11730/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

 Raportul nr.11767/28.10.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice şi comerţ; 

 Raportul nr.11788/28.10.2015 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Raportul nr.11813/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

 Cererea domnișoarei Amza Cristina Ioana, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
11112/14.10.2015 de solicitare a  revocării din calitatea de reprezentant al Consiliului 
Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Bursa de Cereale Corabia 
SRL; 

 Contractul de finanţare nr. 1070/25.11.2010, încheiat între UAT Județul Olt în parteneriat 
cu  UAT Corabia și  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

 Prevederile Capitolului VI din Legea  nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 1.1, 1.2, 3.2 și 5.1 din Actul Constitutiv al Societății   “ Bursa de Cereale 
Corabia” SRL; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 94/28.08.2008 cu privire la aprobarea necesităţii şi 
oportunităţii realizării proiectului   „Bursă de Cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt„; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 96/28.08.2008 cu privire la  aprobarea studiului de 
fezabilitate  pentru  proiectul   „Bursă de Cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt„; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 97/28.08.2008 privind aprobarea parteneriatului între 
Consiliul Judeţean Olt şi Consiliul Local Corabia pentru proiectul  „Bursă Cereale în oraşul 
Corabia, judeţul Olt ” şi a cheltuielilor aferente proiectului. 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 184/20.12.2013 cu privire la desemnarea persoanei 
împuternicite să reprezinte interesele Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a 
Asociaţilor la societatea comercială ce va fi înființată pentru funcționarea“ Bursei de 
Cereale Corabia ” SRL;  



 

 
În temeiul prevederilor art.91, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se revocă domnișoara AMZA Cristina Ioana din calitatea de persoană împuternicită să 

reprezinte interesele Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea “ Bursa 
de Cereale Corabia ” SRL. 

Art.2. Domnișoara PELIGRAD Adriana Andreea, având funcția de inspector de specialitate 
(personal contractual) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, se desemnează 
în calitate de persoană împuternicită să reprezinte interesele Consiliului Județean Olt, pentru UAT 
Județul Olt, în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea “ Bursa de Cereale Corabia” SRL. 

Art.3.   Pe data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.  
Art.4.  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de  01.11.2015 și se comunică 

Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Olt, Societății “ Bursa de Cereale Corabia” SRL, domnișoarei 
Peligrad Adriana Andreea pentru aducere la îndeplinire, domnișoarei Amza Cristina Ioana, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

                                                               
                                                             
                                                            
                                                                                                       Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 
Gabriel BULETEANU    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

Slatina, 29.10.2015 
Nr.132 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “pentru”. 



 

HOTĂRÂRE 
 
 

cu privire la transformare post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt 

 
 

Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr.11031/13.10.2015 cu privire la  Proiectul de hotărâre nr. 

11032/13.10.2015; 
- Raportul nr.11033/13.10.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare; 
- Raportul nr.11768/28.10.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice și comerț; 
- Raportul nr.11777/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr.11812/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive 

și de agrement; 
- Adresa nr.2420/11.09.2015 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.10119/16.09.2015; 
- Dispoziția nr.41/05.02.2015 a Directorului Executiv al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt referitoare la modificare raport de serviciu funcționar public Vlădulescu  
Mioara – consilier superior, prin mutare definitivă în cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la aprobare stat 
de funcții pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile cap. I, pct. A, lit.c) din ANEXA I la Legea cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2014, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.71/2015, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
În temeiul art. 91 alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.c) şi 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 transformarea postului vacant aferent categoriei funcționarilor 
publici de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, de la Compartimentul 
Mențiuni din cadrul Serviciului Stare Civilă al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
(poziția nr.19 în Statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014, cu modificările ulterioare), în 
consilier, clasa I, grad profesional superior.  



 

Art. 2. Statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014, cu modificările ulterioare, se modifică 
în mod corespunzător cu prevederile art.1 la prezenta hotărâre. 

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

Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.11.2015 și se comunică 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                      Secretar al județului 

                                                                                   Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 29.10.2015 
Nr.133  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “ pentru ”. 



 

H O T Ă R Â R E 
       

Cu privire la: aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Județean 
 de Pază Olt 

 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.11220/16.10.2005 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.11221/16.10.2015; 
- Raportul nr.11222/16.10.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare; 
- Raportul nr.11811/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și 

de agrement; 
- Raportul nr.11780/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apararea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr.11759/28.10.2015 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, 

sănătate, familie, protecție copii și culte; 
- Adresele Instituției Prefectului-Județul Olt nr.19694/29.04.2015 și nr.20409/11.05.2015, 

înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.4791/04.05.2015 și respectiv nr.5083/11.05.2015; 
- Adresa  Consiliului Județean Olt nr.5615/25.05.2015 către Serviciul Județean de Pază Olt; 
- Adresa nr.1157/14.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11126/14.10.2015 prin 

care Serviciul Județean de Pază a înaintat propunerea de aprobare a organigramei și statului de 
funcții; 

- prevederile Hotărârii nr.3/14.10.2015 a Consiliului de Administrație al Serviciului Județean de 
Pază Olt; 

- prevederile art.20 din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Poliției Comunitare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. XVI alin. (2) lit. b) 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; 

- prevederile art.1 alin. (1) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. III alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.273.2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, 
cu modificările ulterioare, 

- prevederile Anexei nr.I cap.II lit.A, pct. 1 lit. a) și b) din Legea cadru nr.284/2010, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 83 lit. j) din Anexa nr. VII la Legea cadru nr.284/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), 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 JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1.  Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt, la 
nivelul a 92 de posturi, conform anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- personalul de conducere    - 1 post; 
- personal tehnico-economic, de altă 

specialitate și administrativ    - 9 posturi; 
- personal de pază     - 82 posturi. 



 

Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.70/24.04.2014 privind aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru SERVICIUL 
JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT și înlocuire membru în Consiliul de administrație al SERVICIULUI 
JUDEȚEAN DE PAZĂ OLT, cu excepția prevederilor art. 2 al acestei hotărâri care își mențin 
valabilitatea. 

Art. 3. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.11.2015 și se comunică 

Direcției Economică, Buget-Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Serviciului Județean de Pază Olt în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul 
Olt. 

 
 
 

PREȘEDINTE 
PAUL STĂNESCU 

 
 
 
 
 

       CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar al județului 

Gabriel BULETEANU 
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Prezenra hotărâre a fost aprobată cu un număr de 30 voturi ʺpentruʺ. 



 

                
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT      APROB         ANEXA  NR. 1          
SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT                 PREŞEDINTE                                        la Hot. C.J.Olt  
ORGANIGRAMĂ       Paul STĂNESCU             nr. 134/29.10.2015 
Nr. Posturi = 92 
 
                                                                                      CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                             
  
 
 
                          SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT 
 
 
                                      
                                     CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 
 
 
                         DIRECTOR GENERAL          1                                               
 
 
 
 
                                                                             Serviciul Juridic,  Contabilitate, Achiziţii publice, Pază şi         1                                                                               
                                                                                                                  Administrativ                                             8             
 
 
                    
                                                                             Comp.Juridic    3            Comp. Achiziţii  1                 Comp. Paza şi   4 
                                                                             Contabilitate                      Publice                                 Administrativ 
 
 
                                                                   
                                                                                                 
                                                                                                                                      Agenti paza   82 
       
                      SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT                                                                                                                 CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
                               DIRECTOR GENERAL     SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI 

                     Paul Sabin BRATU                                                                                                                       ŞI MANAGEMENTUL UNITATILOR SANITARE      
                   Șef Serviciu Angela  NICOLAE 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                      APROB                                                             Anexa nr. 2 
                                                                 PREŞEDINTE                                                   la Hotărârea   
                                                                Paul STĂNESCU                                                                                          Consiliului Judeţean Olt  
                                                                                                                                                                                             Nr.134/29.10.2015 
                                                                        
 
 

STAT DE FUNCŢII 
pentru personalul din cadrul 

 SERVICIULUI JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT 
 

 
Nr.  
Crt. 

 
Nume şi  
prenume  

 

Funcţia 
contractuală 

  de 
 conducere 

Grad de 
 execuţie 

G
ra

du
l s

au
 

tr
ea

pt
a 

N
iv

el
ul

 st
ud

iil
or

 

I. CONDUCERE  
1.   Director  

General  
II   S 

II. SERVICIUL JURDIC, CONTABILITATE, ACHIZIŢII PUBLICE, PAZĂ ŞI ADMINISTRATIV  
2.   Şef Serviciu II   S 
            Compartimentul  Juridic - Contabilitate 
3.    Consilier juridic  IA S 
4.    Expert IA S 
5.    Inspector IA M 
            Compartimentul Achiziţii publice 
6    Inspector specialitate IA S 
            Compartimentul Pază şi Administrativ 
7     Inspector specialitate IA S 
8    Referent  IA M 



 

9    Muncitor I M 
10    Şofer I M 
 III.        PERSONAL DE PAZĂ 
11   Agent de pază  M/G 
12   Agent de pază  M/G 
13   Agent de pază  M/G 
14   Agent de pază  M/G 
15   Agent de pază  M/G 
16   Agent de pază  M/G 
17   Agent de pază  M/G 
18   Agent de pază  M/G 
19   Agent de pază  M/G 
20   Agent de pază  M/G 
21   Agent de pază  M/G 
22   Agent de pază  M/G 
23   Agent de pază  M/G 
24   Agent de pază  M/G 
25   Agent de pază  M/G 
26   Agent de pază  M/G 
27   Agent de pază  M/G 
28   Agent de pază  M/G 
29   Agent de pază  M/G 
30   Agent de pază  M/G 
31   Agent de pază  M/G 
32   Agent de pază  M/G 
33   Agent de pază  M/G 
34   Agent de pază  M/G 
35   Agent de pază  M/G 
36   Agent de pază  M/G 
37   Agent de pază  M/G 



 

38   Agent de pază  M/G 
39   Agent de pază  M/G 
40   Agent de pază  M/G 
41   Agent de pază  M/G 
42   Agent de pază  M/G 
43   Agent de pază  M/G 
44   Agent de pază  M/G 
45   Agent de pază  M/G 
46   Agent de pază  M/G 
47   Agent de pază  M/G 
48   Agent de pază  M/G 
49   Agent de pază  M/G 
50   Agent de pază  M/G 
51   Agent de pază  M/G 
52   Agent de pază  M/G 
53   Agent de pază  M/G 
54   Agent de pază  M/G 
55   Agent de pază  M/G 
56   Agent de pază  M/G 
57   Agent de pază  M/G 
58   Agent de pază  M/G 
59   Agent de pază  M/G 
60   Agent de pază  M/G 
61   Agent de pază  M/G 
62   Agent de pază  M/G 
63   Agent de pază  M/G 
64   Agent de pază  M/G 
65   Agent de pază  M/G 
66   Agent de pază  M/G 
67   Agent de pază  M/G 



 

68   Agent de pază  M/G 
69   Agent de pază  M/G 
70   Agent de pază  M/G 
71   Agent de pază  M/G 
72   Agent de pază  M/G 
73   Agent de pază  M/G 
74   Agent de pază  M/G 
75   Agent de pază  M/G 
76   Agent de pază  M/G 
77   Agent de pază  M/G 
78   Agent de pază  M/G 
79   Agent de pază  M/G 
80   Agent de pază  M/G 
81   Agent de pază  M/G 
82   Agent de pază  M/G 
83   Agent de pază  M/G 
84   Agent de pază  M/G 
85   Agent de pază  M/G 
86   Agent de pază  M/G 
87   Agent de pază  M/G 
88   Agent de pază  M/G 
89   Agent de pază  M/G 
90   Agent de pază  M/G 
91   Agent de pază  M/G 
92   Agent de pază  M/G 

             
       SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT                                                                                      CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
                DIRECTOR GENERAL                                                                                                  SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI 
                   Paul Sabin BRATU                                                                                             MANAGEMENTUL UNITATILOR SANITARE         
                                   Șef  Serviciu- Angela NICOLAE 
 



 

HOTĂRÂRE  
                                                                                             
          cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din  cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt pentru anul 2016 
 
 

        Având în vedere:  
- expunerea de motive nr.9428/31.08.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9429/31.08.2015; 
- Raportul nr.9430/31.08.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare; 
- Raportul nr.11724/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget–finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- Raportul nr.11779/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr.11810/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive 

și de agrement; 
- adresa nr.45/20.08.2015 a Sindicatului ,,CONSOLT”, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.9271/26.08.2015; 
- adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.43382/2015, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.10638/01.10.2015, prin care se comunică faptul că nu sunt observații 
referitoare la modul de completare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.180/20.12.2013 cu privire la stabilire 
funcții publice, prin modificarea calității unor posturi din statul de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, din posturi aferente personalului contractual în posturi 
aferente funcțiilor publice de execuție și  aprobare organigramă și stat de funcții pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.5, art.6 și art.10 alin.(3) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de 
ocupare a funcțiilor publice înscrise în Anexa nr.1 la Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 
 
        

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), 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 Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt pentru anul 2016, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – Județul Olt și Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                       Secretar al județului 

                                                                                   Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 29.10.2015 
Nr.135 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “ pentru”. 

 
 



 

ANEXA LA
HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEANOLT NR.135/29.10.2015 APROB

1 1

2 2

12 12
1 1
1 1

17 17

4 4

3 2 1 1

7 6 1

1 1
39 36 3

2 2
3 2 1

12 9 3 3

13 10 3

                  Paul STĂNESCU
PRESEDINTE

secretar al judetului
secretar al consiliului local

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016 PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT

director general

Functia publica 

Nr. maxim de functii 

publice care vor fi 

ocupate prin recrutare

director executiv adjunct din cadrul 
aparatului propriu al autoritatilor 

administratiei publice locale

director general adjunct

director executiv adjunct in cadrul 
institutiilor publice subordonate

director executiv in cadrul aparatului 
propriu al autoritatilor admnistratiei publice 

locale
director executiv din cadrul institutiilor 

publice subordonate

sef serviciu
sef birou

functii publice de conducere specifice
Total categorie functionari publici de 

conducere
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional 

debutant
consilier juridic clasa I grad profesional 

asistent
consilier juridic clasa I grad profesional 

principal
consilier juridic clasa I grad profesional 

superior 1 1
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior

alte functii publice specifice (manageri 
publici)

3

inspector clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional asistent

functii publice specifice clasa I

inspector clasa I grad profesional debutant

3

1

2

2

1

2

2

Nr. maxim de 

functii publice 

rezervate 

promovarii 

rapide

Nr. 

maxim 

de 

functii 

publice

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate

Nr. de 

functii 

publice 

vacante

Nr. maxim 

de functii 

publice 

care vor fi 

infiintate

Nr. maxim 

de  

funcţii 

publice 

supuse

reorganizării

Nr. maxim de 

functii publice 

rezervate 

promovarii

 
 
 



 

84 70 14 4

1 1 1

1 1

2 2 1

3 3

3 3
89 75 14 5

106 92 14 5

Șef Serviciu,
Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare

10Total functii publice 5 5
5 5 10

Total functii publice clasa III

referent clasa III grad profesional principal

                                          Angela NICOLAE

Functii publice specifice clasa III

referent clasa III grad profesional superior

Total functii publice executie

referent de specialitate clasa II grad 
profesional debutant

1

4

referent de specialitate clasa II grad 
profesional asistent

Total functii publice clasa I 4

1

referent de specialitate clasa II grad 
profesional superior

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad 
profesional principal

Total functii publice clasa II 1 1

functii publice specifice clasa II

10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTĂRÂRE  
          cu privire la: modificarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice  
                                din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

pentru anul 2015 
 
 

 Având în vedere:  
- expunerea de motive nr.9699/07.09.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9700/07.09.2015; 
- Raportul nr.9701/07.09.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare; 
- Raportul nr.11722/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget–finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- Raportul nr.11781/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr.11808/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive 

și de agrement; 
- adresa nr.65440/BRU/04.09.2015 a Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia 

Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.9667/04.09.2015; 
- raportul nr.65439/04.09.2015 al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia 

Copilului Olt; 
- adresa Sindicatului ,,EGALITATE” nr.233/04.09.2015, înaintată de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt prin adresa nr.65710/BRU/07.09.2015, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.9679/07.09.2015; 

- adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.43382/2015, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.10638/01.10.2015, prin care se comunică faptul că nu sunt observații 
referitoare la modul de completare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.1/27.01.2011 cu privire la stabilire funcţii 
publice, aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de organizare 
şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 170/27.11.2014 cu privire la aprobare 
transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Spineni, aprobare organigramă, număr de personal şi Regulamente de organizare şi funcționare 
pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Complex Servicii 
Persoane Adulte Slatina şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni, aprobare transformare 
funcţie publică vacantă într-o funcţie publică de nivel inferior, aprobarea statelor de funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt – aparatul propriu şi ale 
unităţilor din structura direcţiei; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.5, art.6 și art.10 alin.(3) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de 
ocupare a funcțiilor publice înscrise în Anexa nr.1 la Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

         
În temeiul art.91 alin.(1) litera a), 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. Planul de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecția Copilului Olt pentru anul 2015 se modifică și se înlocuiește cu Planul de 
Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru anul 2015 prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt şi Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici.  
 
 

  
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                       Secretar al județului 

                                                                                            Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 29.10.2015 
Nr.136  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “ pentru”. 

 



 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.136/29.10.2015

A N E X A APROB
PREŞEDINTE

Paul STĂNESCU

PLAN OCUPARE FUNCŢII PUBLICE PENTRU ANUL 2015 PENTRU FUNCŢIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI OLT

0 0 0
0 0 0
1 1 0
2 2 0

9 8 1 1
2 2 0

0 0 0

14 13 1 1

0 0 0
0 0 0
3 2 1 1

0 0 0
1 0 1 1

1 1 0
5 4 1 1
6 4 2 4 2

15 10 5 4 4 5
19 17 2 5 2
38 35 3 5 5 3

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

functii publice specifice clasa I
alte functii publice specifice (manageri publici)

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior
inspector clsa I grad profesional debutant
inspector clsa I grad profesional asistent
inspector clsa I grad profesional principal
inspector clsa I grad profesional superior

consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior

expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

director executiv adjunct din cadrul aparatului 
propriu alautoritatilor administratiei publice locale

director executiv adjunct in cadrul institutiilor 
publice subordonate

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

secretar al judetului

director executiv in cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administratiei publice locale

director general adjunct
director general

secretar al consiliului local

Nr.maxim de 
functii publice 

care vor fi 
ocupate prin 

recrutare

Nr.maxim 
de functii 

publice care 
vor fi 

infiintate

Nr.maxim de 
functii 

publice 
supuse 

reorganizarii

Nr.maxim de 

functii publice 

rezervate 

promovarii

Nr.maxim de 
functii publice 

rezervate 
promovarii 

rapide

director executiv din cadrul institutiilor publice 
subordonate 0

Total categoria functionari publici de 
conducere

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior

Nr de 

functii 

publice 

ocupate

Nr.de 

functii 

publice 

vacante

0 0 0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

Nr.maxim 

de functii 

publice

sef birou
functii publice de conducere specifice

Functi
a p

ubli
ca

sef serviciu

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 73 15 9 9 9 15

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0
0 0 0
1 1 0

0 0 0

1 1 0

1 1 0

12 6 6 6

0 0 0

14 8 6 6

103 82 21 9 9 9 21
117 95 22 9 9 9 22

IULIANA STĂNOIU

DIRECTOR GENERAL
RĂDIȚA PIROȘCA

 SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI 
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR SANITARE

ȘEF BROU RESURSE UMANE

Total functii publice clasa III

Total functii publice executie
Total functii publice

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

functii publice specifice clasa II

functii publice specifice clasa III

referent de specialitate clasa II grad profesional 
superior

Total functii publice clasa II

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

Total functii publice clasa I
referent de specialitate clasa II grad profesional 
debutant
referent de specialitate clasa II grad profesional 
asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal

ȘEF SERVICIU ANGELA NICOLAE

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA 
COPILULUI OLT

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTĂRÂRE 
         cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din 

cadrul Camerei Agricole Județene Olt pentru anul 2016 
 
 
 
 
 

 Având în vedere:  
 

- expunerea de motive nr.9431/31.08.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.9432/31.08.2015; 

- Raportul nr.9433/31.08.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare; 

- Raportul nr.11723/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget   –finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Raportul nr.11770/28.10.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice și comerț; 

- Raportul nr.11782/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.11807/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive 
și de agrement; 

- adresa Camerei Agricole Județene Olt nr.1080/19.08.2015 înregistrată la Consiliul Județean 
Olt sub nr.9084/20.08.2015; 

- adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.43382/2015, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.10638/01.10.2015, prin care se comunică faptul că nu sunt observații 
referitoare la modul de completare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.108/29.07.2013 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Olt; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.5, art.6 și art.10 alin.(3) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de 
ocupare a funcțiilor publice înscrise în Anexa nr.1 la Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

         
 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), 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 Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Camerei Agricole 
Județene Olt pentru anul 2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Camerei Agricole Județene 
Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – 
Județul Olt și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  
 

  
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
 
 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                       Secretar al județului 

                                                                                   Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 29.10.2015 
Nr.137  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “ pentru”. 

 
 
 



 

HOTĂRÂRE  
 
 
         cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din 

cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt pentru anul 2016 
 
 

 
 Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.9453/31.08.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.9454/31.08.2015; 

- Raportul nr.9455/31.08.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare; 

- Raportul nr.11725/28.10.2015 al Comisiei pentru Studii economico-sociale, buget–finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Raportul nr.11778/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.11809/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive 
și de agrement; 

- adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt nr.2193/21.08.2015 înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.9179/24.08.2015; 

- adresa nr.366/18.08.2015 a Sindicatului din Administrația Publică Olt ,,CONSILIUMˮ; 
- adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.43382/2015, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.10638/01.10.2015, prin care se comunică faptul că nu sunt observații 
referitoare la modul de completare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la aprobare stat 
de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.89/30.07.2015; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.198/18.12.2014, referitoare la încetarea de 
drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.5, art.6 și art.10 alin.(3) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de 
ocupare a funcțiilor publice înscrise în Anexa nr.1 la Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

         
În temeiul art.91 alin.(1) litera a), 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 Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt pentru anul 2016, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, 
Instituției Prefectului – Județul Olt și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  
 
 

  
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                       Secretar al județului 

                                                                                            Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 29.10.2015 
Nr.138 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi “ pentru”. 

 



 

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr.138/29.10.2015

 functia publica Nr. 
maxim 

de 
functii 
publice

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate

Nr. de 
functii 

publice 
vacante

Nr. maxim 
de 

functii 
publice 

care vor fi 
infiintate

Nr. maxim 
de  

functii 
publice 
supuse

reorganizarii

Nr. maxim 
de 

functii
publice

rezervate
promovarii

Nr. maxim 
de 

functii
publice

rezervate
promovarii 

rapide

Nr. maxim de 
functii
publice
ce vor fi
ocupate

prin recrutare 

Secretar  al judetului
secretar al consiliului local
director general
director  general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administratiei publice locale
director executiv in cadrul institutiilor publice 
subordonate

1 1 1

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu 
al autoritatilor administratiei publice locale
director executiv adjunct in cadrul institutiilor publice 
subordonate
sef serviciu 2 2  
sef birou  
Total categoria functionari publici de conducere 3 2 1 1
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
 auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1
consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 1
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior 7 5 1;1*
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent 4 2 2 2
inspector clasa I grad profesional principal 3 2 1 1
inspector clasa I grad profesional superior 5 4 1 1
functii publice specifice clasa I
alte functii publice specifice(manageri publici)
 Total functii publice  clasa I 21 15 6 4
referent de specialitate  clasa II grad profesional 
debutant
referent de specialitate  clasa II grad profesional 
asistent
referent de specialitate clasa II grad profesional 
principal
referent de specialitate  clasa II grad profesional 
superior

PLANUL  DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 
OLT PENTRU ANUL 2016

APROB,
PREȘEDINTE

PAUL STĂNESCU

 
 
 



 

Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent  
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior 2    2**
Total functii publice clasa III 2 2
Total functii publice de executie 23 15 8 4
Total functii publice 26 17 9 5

                                       *    o funcție publică de execuție vacantă de consilier superior - este ocupată temporar de către polițist detașat, 

    DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ
A PERSOANELOR OLT
 DIRECTOR EXECUTIV, 
 Cătălin- Ștefan ROTEA

                             **     două funcții publice de execuție vacante de referent superior - sunt ocupate temporar de către polițiștii detașați, 
                                 conform Legii nr. 281/2011 pe o perioadă de 6 ani, începând cu luna decembrie 2011

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR SANITARE 

ȘEF SERVICIU, 

conform Legii nr. 281/2011, pe o perioadă de 6 ani, începând cu luna decembrie 2011                    

Angela NICOLAE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la:   desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de 
Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională 
Olt 

 
    Având în vedere: 
 
- Expunerea de motive nr. 11225/16.10.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.11226/16.10.2015; 
- raportul nr. 11227/16.10.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul  Unităţilor 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr. 11760/28.10.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate  

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
- raportul nr. 11784/28.10.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
- raportul nr. 11806/28.10.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 
- Adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt nr. 903/07.10.2015, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10823/07.10.2015; 
- prevederile Deciziei de înființare a Centrului Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Olt nr. 36/2006, emisă de Inspectoratul Școlar al Județului Olt;  
- prevederile art. 96 alin.(1) și alin.(7) și art. 99 alin. (2) și (7) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 12 alin.(2) și (3) lit. b), art. 13 și art. 24 din Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și 
de asistență educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului nr. 5555/2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 
3608/2014; 

- prevederile art. 28 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Internă al Centrului Județean de 
Resurse și de Asistență Educațională Olt – an școlar 2015 – 2016, avizat de către Inspectoratul 
Școlar Județean Olt; 

- prevederile art. 4 alin. (2) lit. a), art. 5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin. (3), art. 7 alin. (1) 
lit. b) 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  Ministrului Educației și 
Cercetării Științifice nr.4621/2015, 

- prevederile Hotărârii nr. 15/04.09.2015 a Consiliului de Administrație, în exercițiu, al 
   Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt,  

 
 În temeiul prevederilor 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 administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
 
 



 

Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv doamna 
CIORCEANU Ionela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar – 
Contabilitate al Direcției Economice, Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de 
Asistență Educațională Olt. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei CIORCEANU Ionela, Centrului Județean 
de Resurse și de Asistență Educațională Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse 
Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

 
 

 
                                                   PREŞEDINTE 
                                                Paul STĂNESCU 

                                                        
                                   

CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                          
                                                           Secretar  al  Judeţului                     
                                                           Gabriel BULETEANU 
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H O T Ă R Â R E 
      cu privire la:    aprobare organigramă și stat de funcții 
                               pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci                                                                                            
    
      Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.11574/23.10.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.11575/23.10.2015; 
- raportul nr.11576/23.10.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr.11785/28.10.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
- raportul nr.11805/28.10.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi 

de Agrement; 
- raportul nr. 11721/28.10.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- adresa nr.4.869/13.10.2015 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci  înaintată 

Consiliului Județean Olt şi înregistrată sub nr.11056/13.10.2015;  
- nota de fundamentare nr.4858/13.10.2015 cu privire la normativul de personal din cadrul 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;  
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu - Greci   

nr.24/29.09.2015; 
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.3/30.09.2015 privind avizarea organigramei și statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea 
transferului managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de la Direcţia de 
Sănătate Publică Olt la Consiliul Judeţean Olt; 

- protocolul de predare – preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat intre Direcţia de Sănătate 
Publică Olt şi Consiliul Judeţean Olt, prin care a fost transferat la Consiliul Judeţean Olt 
managementul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci, Judeţul Olt; 

- prevederile art.172 alin.(7), art.180 alin.(1) lit.d), art.184 alin.(1) lit.d) și art.185 alin.(1), (2) și 
(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- prevederile Anexei nr.III (Familia ocupaţională de funcţii bugetare ,,Sănătate”) la Legea 
nr.284/2010 - Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile pct.252 din Anexa 2 - Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 
transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi 
către Primăria Municipiului București la Hotărârea de Guvern nr.529/2010 pentru 
aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei 
publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu 
paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei 
publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu 
paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile 
administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările 
ulterioare; 



 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.727/2010 privind aprobarea structurii 
organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci, judeţul Olt; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

- prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) și art.6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011 
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale 
a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; 

- prevederile Anexelor nr.1-31 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.834/2011 privind aprobarea 
Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului 
de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care 
beneficiază  de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază; 

- prevederile Anexei nr.1 din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.916/2006 privind 
aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile 
sanitare; 

- prevederile art.1-3 din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.975/2012 privind organizarea 
structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din 
reţeaua Ministerului Sănătății şi a autorităţilor administraţiei publice locale, 

În temeiul art. 91 alin.(1) lit.a) şi d),  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 h o t ă r â r e: 
 
    Art.1.(1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru SPITALUL DE PSIHIATRIE 
CRONICI SCHITU GRECI, la nivelul a 182 posturi, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta 
hotărâre, după cum urmează: 
      - personal de conducere (Comitet director)                      -     3    posturi; 
      - personal medico – sanitar                                                - 143    posturi; 
      - personal tehnic, economic, informatică, administrativ -    14   posturi; 
      - birou management al calității serviciilor medicale        -      3   posturi; 
      - personal de întreținere  și de deservire                          -    19   posturi                                                                           

 TOTAL                                                                                182  posturi 
        (2) Ocuparea posturilor din statul de funcții se face cu încadrarea în normativele de 
personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, prin grija managerului.  
   Art.2. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 
   Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.11.2015 și se comunică 
Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul 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  
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CONSILIUL JUDETEAN OLT ANEXA NR. 1

SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU-GRECI
ORGANIGRAMA 2015 NR.140/29.10.2015

TOTAL POSTURI = 182
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SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI   Anexa nr. 2   
SCHITU GRECI, JUD. OLT  la Hotararea Consiliului Judetean Olt 
       Nr.140/29.10.2015    
        

STAT DE FUNCŢII PE ANUL 2015    
        conform  Ordinului  M.S. 1224/2010    

        

   
Nr. crt. NUME SI PRENUME DENUMIRE FUNCTIE Grad/Treapta  Nivel 

studii  
   

1 IANCU MARIUS IONEL MANAGER II S    
2 BRATOI SORIN CRISTIAN DIRECTOR MEDICAL II S    
3 IVAN CATALIN IONUT  DIRECTOR  FINANCIAR  CONTABIL  II S    

I.  PERSONAL MEDICO - SANITAR       

  SECTIA I  PSIHIATRIE     -   85 PATURI          
4 VACANT  MEDIC SEF SECTIE  II S    
5 GEORGESCU TEOHARI  MEDIC   SPECIALIST S    
6 ȘTEFAN ANA MARIA  MEDIC   SPECIALIST S    
7 GRIGORIE ALINA ELENA MEDIC   SPECIALIST S    
8 VACANT  ASISTENT ŞEF    PL    
9 POPESCU EUGENIA  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    

10 MOSTEANU CORNELIA  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
11 VLAICU MIHAI  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
12 TOMESCU SMARANDA ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
13 STOIAN GHEORGHE  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
14 STANCA ELEONORA ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
15 LACHESCU IONELA ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
16 CIRSTEA FIRICA  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
17 ENACHE ILIE  ASISTENT MEDICAL     PL    
18 STAMATIAN  FLORENTINA  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
19 RINDA MARIANA  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
20 COSTACHE ELENA  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
21 MOSTEANU AURORA  ASISTENT MEDICAL     PL    
22 COȘOBEA CRISTIAN  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL     
23 DUMITRESCU CONSTANTIN  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    

24 
GEORGESCU COSTINELA 
NICOLETA  ASISTENT MEDICAL     PL    

25 VACANT  ASISTENT MEDICAL     PL    
26 VACANT  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
27 VACANT  ASISTENT MEDICAL   DEBUTANT PL    
28 VACANT  INFIRMIER   G    
29 LUNGANU MARIAN INFIRMIER   G    
30 BASTANGA ILIE INFIRMIER   G    
31 MITRAN EUGEN  INFIRMIER   G    
32 BAJAN LENUTA INFIRMIER   G    
33 BURCICA ION INFIRMIER   G    
34 DRAGAN ILIE INFIRMIER   G    
35 SCAETE MIHAI  INFIRMIER   G    
36 ENACHE MARIANA  INFIRMIER   G    
37 POPESCU TEODOR INFIRMIER   G    
38 TOMESCU MARCEL INFIRMIER   G    
39 CONSTANTIN GHEORGHE INFIRMIER   G    
40 IORDACHE ION INFIRMIER   G    
41 BAJAN ION INFIRMIER   G    
42 PITUR PARASCHIVA INFIRMIER   G    



 

43 MELERU DANIEL INFIRMIER   G    
44 BAJAN VASILE INFIRMIER   G    
45 RADU ANA MARIA  INFIRMIER   G    
46 LUNGANU ELENA INFIRMIER   G    
47 STOIAN LUMINITA INFIRMIER   G    
48 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
49 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
50 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
51 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
52 GHEORGHE GEORGE MUNCITOR NECALIFICAT-SUPRAVEGHETOR  I G    
53 NICOLAE ILIE  MUNCITOR NECALIFICAT-SUPRAVEGHETOR  I G    
54 VACANT  MUNCITOR NECALIFICAT-SUPRAVEGHETOR  I G    
55 CONSTANTIN MARIANA INGRIJITOR   G    
56 BOICEA  ELENA INGRIJITOR   G    
57 VACANT  INGRIJITOR   G    
58 BAJAN MARIA INGRIJITOR   G    
59 VACANT  INGRIJITOR   G    
60 SCARLAT GEORGETA INGRIJITOR   G    
61 MITRAN ANA MARIANA INGRIJITOR   G    
62 SIMION ELENA INGRIJITOR   G    
63 SCAETE ALEXANDRA INGRIJITOR   G    
64 LUNGANU TATIANA INGRIJITOR   G    
65 LUNGANU MARIA INGRIJITOR   G    
66 DABUGEANU ANICA INGRIJITOR   G    
67 VACANT  INGRIJITOR    G    
68 VACANT  INGRIJITOR    G    

  SECŢIA II   PSIHIATRIE  -   75 PATURI        
69 VACANT  MEDIC SEF SECTIE  II S    
70 LEANCA  MARIANA MEDIC    PRIMAR  S    
71 DICU ANCA GABRIELA  MEDIC    SPECIALIST S    
72 SUSPENDAT  MEDIC     S    
73 VACANT  ASISTENT ŞEF    PL    
74 ILIE DANIELA ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
75 BALASA GEORGEL ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
76 PORUMBEL ILEANA ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
77 VLAICU MARIANA ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
78 PITUR VALERICA ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
79 STANCIU ALEXANDRU  ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
80 BRUMUSESCU MARIA ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
81 TROANA CRISTIANA ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
82 RISTEA ELENA  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL    
83 ANTONIE SIMONA ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
84 PREDUT ILIE   ASISTENT MEDICAL    PL    
85 STANCA TATIANA  ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
86 COMANESCU VIOREL  ASISTENT MEDICAL    PL    
87 ANTITA RAISA NICOLETA  ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL PL    
88 CĂRINDĂȚOIU CRISTIAN ASISTENT MEDICAL     PL    
89 VACANT  ASISTENT MEDICAL    PL    
90 VACANT  ASISTENT MEDICAL  DEBUTANT PL    
91 BISCOVEANU MIHAI INFIRMIER   G    
92 SCAETE MARIN INFIRMIER   G    
93 ENE SANDA COCUTA INFIRMIER   G    
94 DAN ELENA INFIRMIER   G    
95 VIDROI IOZEFINA INFIRMIER   G    



 

96 BECHEANU COSTINA INFIRMIER   G    
97 PITUR GHEORGHE INFIRMIER   G    
98 SCAETE MARIAN   INFIRMIER   G    
99 BUREA MARIUS EUGEN INFIRMIER   G    
100 ODAGIU GHEORGHE INFIRMIER   G    
101 SCAETE GHEORGHITA INFIRMIER   G    
102 DRAGAN GHEORGHE INFIRMIER   G    
103 CHIRITA MARIANA  INFIRMIER   G    
104 VACANT  INFIRMIER   G    
105 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
106 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
107 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
108 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
109 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
110 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
111 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    
112 VACANT  INFIRMIER  DEBUTANT G    

113 POPESCU GIORGE 
MUNCITOR NECALIFICAT - 
SUPRAVEGHETOR  I G    

114 POPA DAN 
MUNCITOR NECALIFICAT - 
SUPRAVEGHETOR  I G    

115 ANA IULIAN  
MUNCITOR NECALIFICAT - 
SUPRAVEGHETOR  I G    

116 SISIU GABRIELA INGRIJITOR   G    
117 VACANT  INGRIJITOR   G    
118 CORBEANU ELENA INGRIJITOR   G    
119 ANA FLORENTINA INGRIJITOR   G    
120 NICULITA GABRIELA INGRIJITOR   G    
121 GHEORGHE ILIE ADELA INGRIJITOR   G    
122 NICOLAE LENUTA  INGRIJITOR   G    
123 COSTEA NATALIA  INGRIJITOR   G    
124 DAN IOANA INGRIJITOR   G    
125 VACANT  INGRIJITOR   G    

  FARMACIE    
126 PÎRVU ȘTEFANA VIOLETA  FARMACIST  SPECIALIST S    
127 VASILE FLORICA ASISTENT FARMACIE  PRINCIPAL PL    
128 VASILE DRAGOS FLORIN ASISTENT FARMACIE  PRINCIPAL PL    

  COMPARTIMENT EVALUARE ȘI STATISTICA MEDICALA    
129 VACANT  MEDIC STATISTICIAN PRIMAR S    
130 VACANT  REGISTRATOR MEDICAL    M    

  COMPARTIMENT ERGOTERAPIE    
131 TAIFAS ADRIANA  ASISTENT MEDICAL   PRINCIPAL PL    
132 TUDOR FLORICA  ASISTENT MEDICAL    PL    
133 BINTA PAULA  INFIRMIER   M    
134 VACANT  INFIRMIER   G    

  SERVICII RELIGIOASE     
135 GRIGORE SAMI DUMITREL PREOT   I S    

  PSIHOLOG,  CONSILIERE PSIHOLOGICĂ CLINICĂ     
136 MARCU LIVIU SORIN PSIHOLOG  PRACTICANT S    

  COMPARTIMENT INFECŢII NOSOCOMIALE     
137 VACANT  MEDIC  SPECIALIST S    
138 POPA ELENA ASISTENT MEDICAL IGIENA  PRINCIPAL PL    
139 ROŞU MARIA  ASISTENT MEDICAL IGIENA  PRINCIPAL PL    
140 CINDEA MARIAN MUNCITOR CALIFICAT  I G    

  COMPARTIMENT DIETETICA    
141 VACANT  ASISTENT MEDICAL NUTRITIONIST SI DIETETICIAN   DEBUTANT PL  



 

  ASISTENȚĂ SOCIALĂ     
142 IONESCU TEODOR DANIEL ASISTENT SOCIAL  PRINCIPAL S    

  SPALATORIE    
143 SISIU MARIANA SPALATOREASA   G    
144 NICOLAE ELENA SPALATOREASA   G    
145 SCAETE MARIANA    SPALATOREASA   G    
146 GOTOI AURELIA SPALATOREASA   G    

II. PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC, INFORMATICA SI ADMINISTRATIV     
  COMPARTIMENT  RUNOS    

147 PREDUT VASILICĂ CONSILIER  IA S    
148 VOICU RODICA  REFERENT   IA M    

  COMPARTIMENT JURIDIC     
149 BELGHIRU CATALIN  CONSILIER JURIDIC   I S    

  COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE     
150 CONSTANTIN PETRISOR ECONOMIST   IA S    

  BIROUL  FINANCIAR CONTABIL     
151 ALEXANDRU FLORENTINA SEF BIROU  II S    
152 PREDUT VASILICA REFERENT    IA M    
153 VACANT  ECONOMIST  IA S    

  SECRETARIAT, ARHIVĂ     
154 POSTOACA COSTINA REFERENT    IA M    

   
   

  

BIROUL SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ, AUTORIZAȚII , 
ADMINISTRATIV ȘI APROVIZIONARE-MANIPULARE DEPZITARE ȘI DESERVIRE MIJLOACE DE 
TRANSPORT     

155 VACANT  SEF BIROU  I S    
156 MOSTEANU IULIAN REFERENT  DE SPECIALITATE  II S    
157 COŞOBEA MARIANA MAGAZINER   M    
158 VISAN LUCIAN  REFERENT   II M    
159 RISTEA ILIE MUNCITOR NECALIFICAT  I G    

  BIROU MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE     
160 VACANT  SEF BIROU  II S    
161 DUMITRESCU ANDREEA  PSIHOLOG  PRACTICANT S    
162 VACANT  MEDIC  PRIMAR S    

  COMPARTIMENT INFORMATICA     
163 VACANT  ANALIST (PROGRAMATOR) AJUTOR  DEBUTANT M    

III. PERSONAL DE INTRETINERE SI DESERVIRE    
  BLOC ALIMENTAR ȘI SALA DE MESE     

164 BIGIU PETRA  BUCATAREASA I  G    
165 DUMITRESCU MARIA BUCATAREASA I  G    
166 CHELBAN MARIA BUCATAREASA I  G    
167 DRAGAN DANIELA BUCATAREASA I  G    
168 VACANT  BUCATAR IV  G    
169 VACANT  BUCATAR IV  G    
170 VACANT  BUCATAR IV  G    
171 VACANT  BUCATAR IV  G    

  CONFECTIONARE, REPARARE, ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE    
172 VACANT   MUNCITOR NECALIFICAT-CONFECTIONER INVENTAR MOALE   I G  

   
  

MUNCITORI INTRETINERE CLADIRI, INSTALATII DE APA , STAȚIE DE EPURARE, LUMINA, 
ÎNCĂLZIRE,SPATII VERZI SI FRIZER    

173 STANCA VASILE MUNCITOR CALIFICAT  I G    
174 VIDROI ION MUNCITOR CALIFICAT  II G    
175 DAN STELIAN MUNCITOR NECALIFICAT  I G    
176 ODAGIU IULIAN MUNCITOR NECALIFICAT  I G    
177 VIDROI AURICA  MUNCITOR NECALIFICAT  I G    



 

178 BOICEA ILIE MUNCITOR NECALIFICAT  I G    
179 LUNGANU C-TIN MUNCITOR NECALIFICAT  I G    
180 VACANT  FRIZER  IV G    

  CONDUCATORI AUTO    
181 BIGIU GABRIEL  ŞOFER II G    
182 SISIU ION  ŞOFER II G    

        
  TOTAL  POSTURI 182     
  OCUPATE 136     
  VACANTE 46     
      
      
 Presedinte     
 Ing. Paul STANESCU     
        
        
        
        
 Sef Serviciu        
 Serviciul Resurse Umane       
 si Managementul Unitatilor Sanitare      
 Nicolae Angela        
      
        
        
 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci      
 MANAGER       
 Ec. Marius-Ionel IANCU       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H O T Ă R Â R E                
          cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în 

Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor  
„ADRIAN BĂRAN” Slatina 

 
 Având în vedere: 
- Expunere de motive nr.11546/23.10.2015 cu privire la proiectul de hotărâre   

nr.11547/23.10.2015; 
- raportul nr.11548/23.10.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr.11761/28.10.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 

Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
- raportul nr.11786/28.10.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
- raportul nr.11804/28.10.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive 

şi de Agrement; 
- Adresa Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina nr.1420/14.09.2015, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.10177/18.09.2015; 
- Adresa Consiliului Județean Olt nr.11366/20.10.2015; 
- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.9284/21.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11366/21.10.2015; 
- prevederile art.1, art.42 alin.(9), art.81, art.94 alin.(2) lit.g), art.96 alin.(1), (3) și (7), art.99 

alin.(1) și art.100 alin.(1), (3) și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și (3) și art.7 alin.(1) lit.b) 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 Ministrului Educației și Cercetării Ştiinţifice 
nr.4621/2015; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.3 alin.(1), (5) și (6), art.4, art.14, art.15 alin.(1), (3), (5) și (10) și 
art.16 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, 
aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4624/2015, 
 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 reprezentantul Consiliului Județean Olt, domnul PRUNĂ Toma, 

consilier județean, ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 
BĂRAN” Slatina. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului PRUNĂ Toma, Palatului Copiilor „ADRIAN 
BĂRAN” Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui 
Consiliului Județean și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

    
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
                                                               

      CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                       
                                                                      Secretar al Judeţului                     

Slatina 29.10.2015                                                                      Gabriel BULETEANU  
Nr. 141    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi ,,pentru” și  o abținere 



 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții pentru SPITALUL 

                                    JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 
 
 
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 11228/16.10.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

11229/16.10.2015; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina  nr.  20861/12.10.2015, înaintată Consiliului 

Județean Olt și înregistrată sub nr. 11022/12.10.2015; 
- Hotărârea  Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 9/ 07.10.2015; 
- raportul nr. 11230/16.10.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- raportul nr. 11787/28.10.2015 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr. 11758/28.10.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- raportul nr. 11803/28.10.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 
- raportul nr. 11719/28.10.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 
- 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 13/10.02.2015 cu privire la transformare și mutări  
posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 48/30.04.2015 cu privire la aprobare transformare și 
mutări de posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 66/25.06.2015 cu privire la aprobare   transformări și 
mutări de posturi în statul de funcții al  Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 87/30.07.2015 cu privire la transformare posturi și 
mutare post în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; înființare posturi și 
suplimentare număr de posturi  pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina;  

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 388/28.09.2015 referitoare la 
revocarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 217/01.07.21015 cu privire la 
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina  și aprobarea structurii 
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- prevederile art. 172 alin. (7) și art. 180  alin. (1) lit. d)  și  alin. (2)  din  Legea  nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; 

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

- prevederile  anexei  nr. III – Sănătate -  la Legea  – cadru  nr.  284/2010  privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările  ulterioare; 

- prevederile  art. 16 lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile 
administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare;     

- prevederile art. 15 lit. a) - c) din Normele  metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 56/2009, modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 947/2009; 

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



 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

- prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și 
compartimentelor de anestezie intensivă, aprobat prin Ordinul  Ministrului Sănătății nr. 
1500/2009, cu completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 pct. 1 din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1706/2007 privind 
conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Cap II, pct. 1 lit. a)  din anexa  nr. 1 la  Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 
916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor 
nosocomiale în unitățile sanitare; 

- prevederile art. 1 alin. (4) și art. 7 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 375/2006 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de sănătate mintală; 

- prevederile art. 1 și art. 3 alin. (1) din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 975/2012 privind 
organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu 
paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale, 
În temeiul art.  91 alin. (1) litera a) și d)  alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3  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 h o t ă r â r e: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ SLATINA la nivelul a 2.525 posturi, conform anexelor nr. 1 și nr. 2,  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
      - personal de conducere(comitet director)            -       4  posturi; 
      - personal medico – sanitar                                   - 2.315  posturi; 
      - personal tehnic, economic, informatică, 
        şi administrativ                                                      -     75  posturi; 
      - personal de întreținere și de deservire               -    131 posturi                                                                           

 TOTAL                                                               -  2.525 posturi 
              (2) Ocuparea posturilor din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina  
se face cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli,  aprobat 
prin grija managerului. 

Art. 2. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.11.2015 și se 

comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt 
și Instituției Prefectului – Județul Olt.  

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 

                                                                                     Contrasemnează  
                                                                                      Secretar al județului 

                                                                                                           Gabriel BULETEANU  
            Slatina  29.10.2015 
            Nr.  142 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30  voturi ,,pentru” 



 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 

H O T Ă R Â R E 
 

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

DEVES NIGTRANS S.R.L. 
 

 Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 10882/08.10.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
10883/08.10.2015; 
- Cererea domnului Nica Iustinian în calitate de administrator al S.C. DEVES NIGTRANS S.R.L. 
cu sediul în localitatea Deveselu , sat Comanca str. Nicolae Bălcescu, nr. 20, județul Olt, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt cu nr. 10250/ 21.09.2015,  prin care solicită acordarea unei licenţe de traseu 
pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  
STOENEȘTI-CARACAL; 
- Adresa Autorității Rutiere Române – Agenția Teritorială ARR Olt nr. 1428/08.2015, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr. 11302/19.10.2015; 
-  Raportul  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii  din   cadrul  aparatului  de  specialitate   al 
Consiliului Judeţean Olt  nr. 10884/08.10.2015; 
- Raportul Comisiei pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 11718/28.10.2015; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 11788/28.10.2015; 
-  Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 
11798/28.10.2015;  
- 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. DEVES 
NIGTRANS S.R.L., pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, pe traseul: STOENEȘTI - CARACAL, 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.174/20.12.2013. 

 
      Art.3. Licenţa de traseu este valabila până la data de 25.09.2017, 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. DEVES NIGTRANS 
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 28.10.2015 
Nr. 143 
A.B./2 ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ,,pentru”. 
 



 

ROMÂNIA                                                                                 ANEXA  
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                                  
Direcţia Tehnică şi Investiţii                                                       nr. 143/ 29.10.2015 
Autoritatea Judeţeană de Transport                      
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            
                                                                                                                                                                                                    
Tabel privind atribuirea unei  licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 

curse regulate speciale 
 

 

 
 

 
 
     
 
 
                                                                                

         
                                                    PREŞEDINTE 
                                                  Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                                  
                                                                                                                                 

 
                                                                                             Contrasemnează 

                                Secretar al  Judeţului 
                                                                                                              Gabriel  BULETEANU  
 
       Director Executiv 
         Cornel  MOTOI 
 

 
                                                                                                                            Şef Serviciu 

                                                                                                          Costinel NETCU 
 

Nr. 
Crt. 

Seria şi nr. licenţei 
de traseu 

Operatorul de transport 
rutier căruia i s-a 
atribuit licenţa de 

traseu 

Traseul/ Auto 

    

    
 
   1. 

Seria LST OT 
nr.0000072 

Valabilă până la data 
de 

25.09.2017 

S.C. DEVES 
NIGTRANS 

S.R.L.  

 
STOENESTI –CARACAL 

OT - 42 - TIB 



 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
cu privire la  încadrarea unor drumuri din categoria funcțională a drumurilor de interes local în 
categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean  
 
 

Având  în vedere : 
 
- Expunerea  de motive  nr. 11526/23.10.2015 cu privire la Proiectul  de hotărâre nr.  
11527/23.10.2015; 
- Adresa nr. 2975/16.07.2015 a Primăriei comunei Dăneasa înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr. 8013/20.07.2015; 
- Adresa nr. 8013/10.09.2015 a Consiliului Judeţean Olt către Primăria comunei Dăneasa; 
- Adresa nr. 10980/12.10.2015 a Consiliului Judeţean Olt către Primăria comunei Stoenești; 

   - Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget - Finanțe şi al Direcției Tehnice şi Investiţii nr. 
11528/23.10.2015; 

- Raportul nr. 11717/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Raportul nr. 11789/28.10.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 11801/28.10.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;    
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dăneasa nr. 36/15.09.2015, cu privire la  încadrarea 
funcțională a drumului comunal DC 121A în categoria funcțională a drumurilor de interes judeţean; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești nr. 54/23.10.2015, privind aprobarea 
propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de județene, a drumului comunal DC 
111A, situat în comuna Stoenești, județul Olt și preluarea acestuia în administrarea Consiliului 
Județean Olt; 
- Prevederile  art.7 lit.c), art.12 alin.(2) şi art.22 din  Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile punctului.II subpunctul1 din LISTA, cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrative - teritoriale, la Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Anexa nr. 27 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului 
public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Anexa nr. 78 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului 
public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 şi art.115 alin.(1) lit.c) 
coroborate cu art.45 alin.(3) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
                                                        
        Art.1. Se aprobă încadrarea  drumurilor comunale DC 121A și DC 111A, din categoria 
funcţională a drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, sub 
indicativul DJ 546 F, conform anexei la  prezenta hotărâre.   
       Art.2. Se aprobă preluarea drumurilor prevăzute la art.1 în domeniul public al Județului Olt și în 
administrarea Consiliului Județean Olt. 
       Art.3. Predarea – primirea drumurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 
Primăriile comunelor Dăneasa și Stoenești și Consiliul Județean Olt, prin grija Direcției Tehnice și 



 

Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la 
adoptarea prezentei hotărâri. 
      Art.4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Judeţului Olt se completează cu 
drumul județean prevăzut la art.1.           
      Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Consiliului Local al comunei Dăneasa, Consiliului Local al 
comunei Stoenești, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al Judeţului  

                                                                            Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”.  



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                                                                  ANEXA  
                                                                                                                         la Hotărârea Consiliului Județean Olt  
                                                                                                                                           nr. 144/29.10.201576/08.10.2015 
 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

 cu privire la încadrarea unor drumuri din categoria funcțională a drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes 
județean 

 
Situație existentă 

 
Situație propusă 

Denumire 
drum 

Traseul  drumului Poziţie 
kilometrică 
( origine -
destinație) 

Lungime 
(km) 

Denumire 
drum 

Traseu drum Poziţia 
kilometrică 
( origine -
destinație) 

Lungime 
reală 
(km) 

DC 121A 
 

DN 6 - Dăneasa (DJ 546) 0+000 - 0+871 L= 0,871  

DC 111A DN 6 - Stoenești (DJ 642)                                        0+000 - 1+000 L=1,000 

DJ 546 F 
 

Dăneasa (DJ 546) - DN 6 -    
Stoenești (DJ 642) 
 

0+000 – 6+500 
 

L = 6,500 
 
 
 

 
                                                                                PREŞEDINTE                                                                                                                          
Paul STĂNESCU 
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HOTĂRÂRE 

 

cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico- economice pentru obiectivele de investiţii: 
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și versanților pe 

drumul județean DJ 546,km 117+270 , comuna Teslui; 
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și versanților pe 

drumul județean DJ 678E,km 19+450 , comuna Dobroteasa; 
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și versanților pe 

drumul județean DJ 703C,km 47+000 , comuna Cungrea; 
 
 

 Având în vedere: 
 

Expunerea de motive nr. 10989 din 12.10.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 10990 din 
12.10.2015; 
Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
nr.  10991/12.10.2015 
Raportul nr.11790/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
Raportul nr.11714/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget   –finanțe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
     -   Raportul nr.11799/28.10.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectura 
-Proiectele nr.33/1/2015 ,33/2/2015 , 33/3/2015 – Faza SF întocmite de S.C. SECȚIA DE 
PROIECTARE OLT SRL; 
- Hotărârea  Consiliului Județean Olt nr.8 /10.02.2015 cu privire la  aprobarea bugetului Judetului Olt, 
pe anul 2015 si 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 SF pentru obiectivul de investiţii : 
,,Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și versanților pe drumul 
județean DJ 546, km 117+270 , comuna Teslui,,, cu principalii indicatorii tehnico-economici : 
 
1.Valoare totală cu TVA    = 1.068.854 lei 
din care : 
Construcții-montaj  = 868.220  lei 
           din care: 
Organizare de șantier = 12.830 lei 
Cheltuieli diverse și neprevăzute = 94.980 lei 



 

2.Durata de realizare = 6 luni 
 
3.Indicatori cantitativi  
Lungime zid sprijin , L= 45,00 ml 
Drenuri în săpătură      9 buc. 
Lungime drum               110 ml 
Refacere parte carosabilă   120  mp  
Lungime șanțuri pereate    190 ml 
Sursa de finanțare : bugetul local al județului Olt. 
 
      Art.2. -  Se aprobă documentaţia tehnico- economică , faza SF pentru obiectivul de investiţii 
:,,Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și versanților pe drumul 
județean DJ 678E, km 19+450 , comuna Dobroteasa,, , cu principalii indicatori tehnico-economici: 
 
1. Valoare totală cu TVA    = 2.271.144 lei 
din care : 
Construcții-montaj  = 1.905.137  lei 
           din care: 
Organizare de șantier = 28.154 lei 
Cheltuieli diverse și neprevăzute = 201.898 lei 
 
2.Durata de realizare = 6 luni 
 
3.Indicatori cantitativi  
Lungime zid sprijin , L= 110,00 ml 
Drenuri în săpătură      14 buc. 
Lungime drum            120 ml 
Refacere parte carosabilă   600,00  mp  
Lungime rigole pereate    120 ml 
Sursa de finanțare : bugetul local al județului Olt. 
 
Art.3. -  Se aprobă documentaţia tehnico- economică , faza SF pentru obiectivul de investiţii 
:,,Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , terasamentelor și  versanților pe drumul 
județean DJ 703C, km 47+000 , comuna Cungrea,,, cu principalii indicatori tehnico-economici: 
 
1. Valoare totală cu TVA    = 1.361.982 lei 
din care : 
Construcții-montaj  = 1.119.242  lei 
Din care: 
- organizare de santier = 16.540 lei 
- Cheltuieli diverse și neprevazute = 120.973 lei 
-  
2. durata de realizare = 6 luni 
 
3. Indicatori cantitativi 

 
 
 



 

 
 



 

HOTĂRÂRE 
 
 

cu privire la: aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu  principalii  indicatori tehnico 
economici actualizati pentru obiectivele de investiţii „ lucrări de  modernizare drumuri judeţene 

”,finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a 
Guvernului  nr. 28/2013 

 
 
 

 Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive nr. 10992/12.10.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
10993/12.10.2015; 

- Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt nr.  10994/12.10.2015 

- Raportul nr.11791/28.10.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.11713/28.10.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget   –finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

     -  Raportul nr.11800/28.10.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

- Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 658/08.09.2015 
prin care a fost aprobată Lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea 
Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Olt, pentru anul 2015. 

- Proiectele tehnice revizuite întocmite de SC SECȚIA DE PROIECTARE OLT SRL și 
înregistrate la Consiliul județean Olt sub nr.8183/27.08.2014; 

- Devizele generale întocmite SC SECȚIA DE PROIECTARE  OLT SRL , actualizate după 
încheierea contractului de lucrari nr. 56/02.09.2015;  

- Prevederile art. 2, 9 și 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, 

- Prevederile art. 8 - art. 12 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 al ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, republicate,   

- Prevederile art. 4 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; 

- Prevederile art. 45 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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 documentaţiile tehnico - economice pentru obiectivele de investiţii „lucrări 
de modernizare drumuri judeţene”, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală conform 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare,  cu 



 

principalii indicatori tehnico - economici actualizati, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art.  3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi 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. 
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            Slatina  29.10.2015 
            Nr.  146 
          AVS/N.M./ 2 ex 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30  voturi ,,pentru” 
 



 

II. DISPOZIȚII 
 
 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

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

 
Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr.11.961/02.11.2015 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- Adresa Scolii Gimnaziale Speciale Bals nr.1495/29.10.2015 inregistrata la Consiliul Judetean Olt 
sub nr.11.917/30.10.2015. 

- Raportul Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt nr.988/30.10.2015 
inregistrat la Consiliul Judetean Olt sub nr.11.897/30.10.2015. 

- 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; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu rectificarile 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, Scolii Gimnaziale Speciale Bals si Centrului Judetean de 
Resurse si de Asistenta Educationala Olt  pentru aducerea  la îndeplinire . 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 
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