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I. HOTĂRÂRI 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, 

pe anul 2015 
 
 
 
 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.12434/12.11.2015 cu privire la Proiectul de   Hotărâre 
nr.12435/12.11.2015; 
- Raportul nr.12436/12.11.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe; 
- Raportul nr.12681/18.11.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015, cu privire la aprobarea bugetului 
județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 -2018, cu rectificările ulterioare; 
- Prevederile art. 19 alin. (2), art.33 și art.36 alin. (2), art.82  din Legea privind finanțele publice 
locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.51 alin. (1) lit. a) și c), alin. (2) și alin. (4) lit a), art.54 alin. (1) și art. 69 precum și 
ale punctelor 30 din anexele nr. 3 și nr.5 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu 
privire la  rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, modificată prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2015 ; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 911/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare 
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale; 
- Prevederile art. 174 alin. (1) si (2) si art. 175 alin. (7) , (12) si (18) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- Prevederile Ordinului nr. 973/2015 al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, 
pentru modificarea Ordinului nr. 827/2015 al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice 
privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea 
Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Olt, pentru anul 2015; 
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 430/11.11.2015, cu privire la rectificarea 
bugetului Județului Olt pe anul 2015.  
- Adresa nr. 1248/04.11.2015 a Serviciului Județean de Pază Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr. 12102/04.11.2015; 
-  Adresa nr. 2924/03.11.2015 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 12062/03.11.2015; 
- Adresa nr. 81841/04.11.2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12119/04.11.2015; 
 - Adresa nr. OT 78482/02.11.2015 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 12004/02.11.2015; 
- Adresa nr. 1256/19.10.2015 a Camerei Agricole Județene Olt către Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
- Adresa nr. 350/06.11.2015 a Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 12254/09.11.2015; 
- Adresa nr.22737/03.11.2015 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.12304/10.11.2015; 



 

- Raportul nr. 12402/11.11.2015 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul Consiliului Județean Olt; 
 
        În temeiul art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art.45 alin (2) lit.a) coroborat cu 
art. 98 si art. 115 alin. (1)  lit. c),  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 
          Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de Funcționare și 
Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 1a , 1b.                                                                         
          Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial  din venituri proprii, pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2015, 
conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 
 Art.3. Se aprobă  rectificarea fișei obiectivului de investiții „Sistem integrat de management al 
deșeurilor în județul Olt”, pe anul 2015, conform anexei nr. 3. 
 Art.4. Se aprobă rectificarea listei „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de 
bunuri, pe anul 2015, repartizate la capitolul 68.08 „Asigurări și asistență socială”, subcap. 68.08.06 
„Asistență socială pentru familie și copii”,  pentru „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt”  Proiectul - Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie 
din județul Olt, pe anul 2015, conform anexei nr. 4. 
 Art.5. Se aprobă rectificarea fișei obiectivului de investiții „Centrul de primire în regim de 
urgență pentru victimele violenței în familie, din județul Olt”, conform anexei nr. 5. 
 Art.6.Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015, 
conform anexei nr. 6. 
 Art.7. Se aprobă rectificarea fișei obiectivului de investiții „Reabilitare și relocare spații 
medicale din pavilionul central al Spitalului Județean de Urgență Slatina”, conform anexei nr. 7. 
 Art.8. Se aprobă rectificarea fișei obiectivului de investiții „Reabilitare și reorganizare a 
sectorului de primiri-internări Obstetrică  Ginecologie situat la parterul corpului Materno - infantil”- 
Spitalul Județean de Urgență Slatina, conform anexei nr. 8. 

Art.9. Se aprobă rectificarea Listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii 
de bunuri  repartizate la capitolul 66.10 „Sănătate”, subcap. 66.10.06 „Servicii medicale în unități 
sanitare cu paturi”, pentru „Spitalul Județean de Urgență SLATINA”, pe anul 2015, Venituri proprii și 
transferuri, conform anexei nr. 9. 

Art.10. Se aprobă rectificarea fișei obiectivului de investiții „SISTEM INFORMATIC 
INTEGRAT, pentru proiectul „,Creșterea eficienței serviciilor administrației publice locale din 
județul Olt prin implementarea unei soluții e-guvernare performante”, conform anexei nr. 10. 

Art.11. Se aprobă: 
- rectificarea fișei obiectivului de investiții „Modernizare drum județean DJ703B, km.39+935-

41+275, L=1,340 km,  Bărăști-lim. Jud.Argeș”, conform anexei nr. 11; 
-aprobarea fișei obiectivului de investiții „Modernizare drum județean DJ651B, km 12+470-

15+254, L=2,784 km, Preotești - Iancu Jianu, conform anexei nr. 12; 
- aprobarea fișei obiectivului de investiții „Modernizare drum județean DJ653 km 40+050-

49+000, Izvoarele-Stoicănești, L=8,950 km; km. 62+667-66+120, Radomirești(Călinești) – lim. Jud. 
Teleorman, L=3,454 km”, conform anexei nr. 13; 

- aprobarea fișei obiectivului de investiții „Modernizare drum județean DJ657B, km.0+078-
8+000, L=7,922 km, Profa - Bărăști”, conform anexei nr. 14. 

Art.12. Se aprobă rectificarea listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații pe 
drumurile județene, pe anul 2015, conform anexei nr. 15. 

Art.13. Se aprobă rectificarea Listei Obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” 
defalcată pe categorii de bunuri, pe anul 2015, conform anexei nr.16. 
 Art.14.  Anexele nr. 1 - 16   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, 19.11.2015 
Nr.147  
3ex. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la repartizarea pe unități administrativ teritoriale a influențelor la  sumele defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2015, pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcționare, și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructura 
care necesită cofinanțare locală 
 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr.12431/12.11.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.12432/12.11.2015; 
 Raportul nr. 12433/12.11.2015 al Direcției Economice, Buget- Finanțe; 
 Raportul nr. 12678/18.11.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, 
Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului; 
 Prevederile art. 51 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a)  și punctul nr. 30 din anexa nr. 5 la Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la  rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele 
măsuri bugetare modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2015  ; 
 Procesul verbal nr.12391/11.11.2015 cu privire la  consultarea structurilor asociative ale primarilor 
comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv reprezentanții ACOR Olt, reprezentanții AOR Olt și 
reprezentanții AMR Olt; 
 Adresa nr. OT 78482/02.11.2015 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 12004/02.11.2015; 
 Prevederile art. 18, art. 33 alin. (3), lit. b) și alin. (4) lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
        În temeiul art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art.45 alin (2) lit.a) coroborat cu 
art. 98 si art. 115 alin. (1)  lit. c),  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

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

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ teritoriale a influențelor la  sumele 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2015, pentru achitarea arieratelor 
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare, și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 
infrastructura care necesită cofinanțare locală, în sumă de 6.474 mii lei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice Buget Finanțe, Direcției Tehnice și 
Investiții, Serviciului Buget Impozite și Taxe, Serviciului Tehnic și Investiții din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru 
aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 
PREŞEDINTE 

Paul STANESCU       
                      

                                                                                             
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                   Secretar al Județului Olt 
                                                                   Gabriel BULETEANU 

Slatina, 19.11.2015 
Nr. 148 
 
 

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



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
   ANEXĂ 

   la HCJ nr. 148/19.11.2015 
 

 Repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a influențelor  
  la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  
  pe anul 2015, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata   
 cheltuielilor de funcționare, și/sau de capital, în ordinea cronologică   

 
a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală  
 şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură   
 care necesită cofinanţare locală  
     
   mii lei  
  
  
 

Nr. 
crt. LOCALITATEA Suma repartizată 

2015 
 

 TOTAL 6.474  
 TOTAL ORASE 950  
 1 Bals 200  
 2 Corabia 200  
 3 Draganesti 100  
 4 Piatra Olt 100  
 5 Potcoava 150  
 6 Scornicesti 200  
 TOTAL COMUNE 5.524  
 1 Baldovinesti 50  
 2 Babiciu 100  
 3 Balteni 100  
 4 Barasti 50  
 5 Barza 50  
 6 Bobicesti 100  
 7 Calui 50  
 8 Carlogani 100  
 9 Cezieni 50  
 10 Cilieni 100  
 11 Coteana 100  
 12 Crampoia 100  
 13 Cungrea 60  
 14 Curtisoara 50  
 15 Daneasa 100  
 16 Dobretu 100  
 17 Dobrosloveni 50  
 18 Dobroteasa 100  
 19 Dobrun 100  
 20 Draghiceni 50  
 21 Fagetelu 50  
 22 Farcasele 100  
 23 Gavanesti 50  
 24 Garcov 150  
 25 Ghimpeteni 100  
 26 Gostavatu 100  
 27 Gura Padinii 140  
 28 Ianca 100  



 

 29 Iancu Jianu 94  
 30 Ipotesti 100  
 31 Izvoarele 100  
 32 Leleasca 50  
 33 Maruntei 50  
 34 Mihaiesti 50  
 35 Milcov 50  
 36 Morunglav 50  
 37 Movileni 50  
 38 Nicolae Titulescu 50  
 39 Obarsia 50  
 40 Orlea 80  
 41 Osica de Jos 50  
 42 Parscoveni 100  
 43 Perieti 100  
 44 Plesoiu 50  
 45 Poboru 50  
 46 Radomiresti 50  
 47 Redea 200  
 48 Rotunda 150  
 49 Samburesti 50  
 50 Seaca 100  
 51 Spineni 100  
 52 Stoenesti 100  
 53 Stoicanesti 50  
 54 Studina 50  
 55 Serbanesti 100  
 56 Stefan cel Mare 50  
 57 Tatulesti 50  
 58 Teslui 50  
 59 Tia Mare 100  
 60 Topana 50  
 61 Traianu 50  
 62 Tufeni 50  
 63 Valea Mare 100  
 64 Vadastra 50  
 65 Vadastrita 50  
 66 Valeni 50  
 67 Valcele 100  
 68 Verguleasa 50  
 69 Visina Noua 50  
 70 Vladila 50  
 71 Voineasa 50  
 72 Vulpeni 100  
 73 Vulturesti 50  
     
 PREŞEDINTE  
 PAUL STĂNESCU  
   Contrasemnează, 

   Secretar al Judeţului Olt 
   Gabriel BULETEANU 

Director Executiv Şef Serviciu Buget, 
Constanţa DUMITRU Impozite și Taxe 



 

HOTĂRÂRE 
 

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

 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr.12300/11.11.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.12384/11.11.2015; 
 Raportul comun nr. 12385/11.11.2015 al Direcției Economice, Buget- Finanțe și al Direcției 
Tehnice și Investiții; 
 Raportul nr. 12679/18.11.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, 
Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului; 
 Prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 911/2015 cu privire la  repartizarea pe județe a 
sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, și punctul 30 
din anexa la prezenta hotărâre; 
 Procesul verbal nr.12298/11.11.2015 cu privire la  consultarea structurilor asociative ale comunelor, 
orașelor, municipiilor, respectiv reprezentanții ACOR Olt, reprezentanții AOR Olt și reprezentanții 
AMR Olt; 
 Raportul nr. 12299/11.11.2015 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul Consiliului Județean Olt; 
 
        În temeiul art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art. 45 alin (2) lit.a) coroborat 
cu art. 98 si art. 115 alin. (1)  lit. c),  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

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

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ teritoriale a influențelor la sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale, pe anul 2015, în sumă de 13.133 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice Buget Finanțe, Direcției Tehnice și 
Investiții, Serviciului Buget Impozite și Taxe, Serviciului Tehnic și Investiții din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru 
aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 
                                   

PREŞEDINTE 
Paul STANESCU 

             
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                    Secretar al Județului Olt 
                                                                                  Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
Slatina, 19.11.2015 
Nr. 149 
 
 

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



 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
 
                                                                                                                                         Anexă 

   la HCJ nr. 149 / 19.11.2015  
 
Repartizarea pe unități administrativ teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoare 

adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2015 
 

Nr. 
Crt. Localitatea 

Valoare TVA 
drumuri 

județene 2015 
mii lei 

Valoare TVA 
drumuri 

comunale 2015 
mii lei 

        JUDEȚUL OLT 
 Drumuri județene – Lucrari de intretinere curentă 

și periodică pe drumurile județene din 
administrarea Consiliului Judetean Olt  

4.233 
 

 Municipii: 1   
1. Caracal – DC 86,DC 147 , DC150, DJ 542A,              

DJ641 
 500 

 Orașe : 6   
1. Corabia – DC 126,DC 124,DJ 544A, DJ543  500 
2. Balș – DC1A, DC155,DC154A,DJ643, DJ643A  1.000 
3. Scornicești- 

DC192,DC57,DC58,DC159,DC75,DJ657D,     
DJ703C 

 
450 

4. Drăgănești Olt – DC 110,DC 120A  500 
5. Piatra Olt – DC13, DC78,DC79,DC12 , DC29,DJ677  500 
6. Potcoava- DC74,DC76,DC98,DJ546B,DJ703C  450 
 Comune : 98   
1. Baldovinești –DC2,DC4,DC18  50 
2. Băbiciu – DC81,DC120B  50 
3. Bălteni  DC95  50 
4. Bărăști – DC69,DC66,DC158,DC165, DC62, DC67  50 
5. Bîrza – DC155,DC155A,DC155B  50 
6. Bobicești – DC12  50 
7. Brastavățu – DC130,DC131,DC138  50 
8. Brebeni – DC91,DC91A  50 
9. Brîncoveni-DC80,DC 80A,DC80B  50 
10. Bucinişu -DC 35A  50 
11. Călui-DC9,DC9B  50 
12. Cezieni-DC 153, DC153A  50 
13. Cîrlogani-DC18A , DC19,DC22  50 
14. Colonești – DC7,DC68  50 
15. Corbu – DC73,DC141,DC83A  50 
16. Coteana – DC92,DC94  50 
17. Crîmpoia - DC101A , DC101  50 
18. Cungrea - DC25,DC35,DC163,DC194  50 
19. Curtișoara- DC8 , DC 26  50 
20. Dăneasa – DC121  50 
21. Deveselu – DC 144 , DC145  50 
22. Dobrețu-DC191,DC6,DC6A  50 



 

23. Dobrosloveni-DC 152 , DC 86  50 
24. Dobroteasa – DC36,DC34  50 
25. Dobrun-DC10,DC10A, DC87,DC161A, DC154   50 
26. Drăghiceni – DC151,DC150 , DC149  DC148  150 
27. Făgeţelu-DC 45,DC195  50 
28. Fălcoiu – DC84,DC84A ,DC85,DC 86  50 
29. Fărcașele – DC111 , DC112,DC120A  50 
30. Găneasa-DC15 , DC13 , DC14,DC12  50 
31. Găvănești – DC4,DC3  50 
32. Ghimpețeni – DC104  50 
33. Giuvărăşti – DC123,DC123A  50 
34. Gîrcov – DC123  50 
35. Gostavăţu-DC 75E , DC75B  50 
36. Grădinile-DC138 , DC139 , DC138A  50 
37. Grădinari – DC20 , DC21  50 
38. Grojdibodu-DC37   50 
39. Gura Padinii-DC127  50 
40. Ianca-DC133 , DC 133A  50 
41. Iancu Jianu-DC191,DC9A , DC9C  50 
42. Icoana – DC189,DC98,DC97,DC73  50 
43. Ipotești – DC91  50 
44. Izbiceni – DC94A,   DC123A  50 
45. Izvoarele-DC39, DC190,DC92  50 
46. Leleasca – DC46,DC47,DC194,DC49  50 
47. Mărunței – DC89A,DC84A,DC190  50 
48. Milcov-DC90  50 
49. Morunglav – DC11,DC11A,DC9A  50 
50. Movileni – DC93A  50 
51. Nicolae Titulescu – DC104,DC104A  50 
52. Obîrşia-DC132,DC134,DC136, DC37, DC135  50 
53. Oboga – DC2,DC2A  50 
54. Oporelu – DC30,DC202  50 
55. Optași Măgura – DC31,DC31A  50 
56. Orlea-DC 96  50 
57. Osica de Jos-DC87  50 
58. Osica de Sus – DC82,DC82B,DC83  50 
59. Perieți – DC72  50 
60. Pîrșcoveni-DC 161, DC 161A 

 
 50 

61. Pleşoiu-DC16 , DC17  50 
62. Poboru – DC50,DC53,DC163  50 
63. Priseaca – DC 55  50 
64. Radomirești – DC116  50 
65. Redea-DC143  50 
66. Rotunda – DC139  50 
67. Rusăneşti-DC 104 C, DC 122A  50 
68. Schitu – DC93,DC93A  50 
69. Sîmburești – DC47,DC38  50 
70. Sîrbii Măgura – DC 83A  50 
71. Slătioara-DC 90A,DC29  50 
72. Spineni – DC195,DC46  50 



 

73. Sprîncenata-DC116,DC120, DC120B, DC121  50 
74. Stoicănești – DC100  50 
75. Strejeşti-DC20,DC21,DC21A,DC22,DC 23  50 
76. Studina – DC139A,DC138  50 
77. Șerbănești – DC189,DC99  50 
78. Ștefan cel Mare – DC40  50 
79. Şopîrliţa-DC 10  50 
80. Tătuleşti-DC58,DC68 ,DC62 ,DC68A DC67  50 
81. Teslui – DC24,DC23A,DC24A  50 
82. Tia Mare-DC 75A  50 
83. Topana – DC42,DC188,DC187,DC195  50 
84. Traian – DC71,DC71A  50 
85. Urzica – DC135A,DC135,DC140  50 
86. Valea Mare-DC 77, DC91B  50 
87. Vădastra – DC128  50 
88. Vădăstrița – DC127A  50 
89. Văleni – DC105,DC106  50 
90. Verguleasa – DC202  50 
91. Vişina-DC 129, DC129A ,     DC 129B  50 
92. Vișina Nouă – DC129  50 
93. Vitomirești – DC38,DC44,DC44A  50 
94. Vîlcele – DC92A  50 
95. Vlădila-DC 88  50 
96. Voineasa – DC154B,DC154A,DC155A  50 
97. Vulpeni – DC5A,DC191,DC82A  50 
98. Vulturești – DC35,DC36,DC34  50 
 Total drumuri comunale  8.900 
 Total drumuri județene 4.233  
 TOTAL GENERAL 13.133 

 
PREȘEDINTELE  

CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
PAUL STĂNESCU 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI OLT 

GABRIEL BULETEANU 
 
 
 
 

 
         Director Executiv       Director Executiv  

Constanța DUMITRU       Cornel MOTOI 
 

 
 

 



 

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 octombrie 2015  

 
   Având  în vedere : 
 expunerea de motive nr.12.491/13.11.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.12.492/13.11.2015; 
 raportul nr.12.493/13.11.2015 al Direcţiei Economica, Buget – Finanţe; 
 raportul nr.12.682/18.11.2015 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.84.224/13.11.2015, comunicat cu adresa nr.84.225/13.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr 12.490/13.11.2015; 

 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 octombrie 2015, după cum urmează:   
 

Nr. 
Crt. Denumire centru 

Cheltuieli 
de 

personal 
(lei) 

Cheltuieli 
cu bunuri 
si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 
totale 

realizate în 
luna 

octombrie 
2015 

Nr. mediu de 
asistaţi  în 

luna 
octombrie 

2015 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

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

5 

1 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SLATINA 118.745 59.521 178.266 95,16 1.873,33 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  
ŞOPÂRLIŢA 

75.955 35.898 111.853 57,87 1.932,83 

3 

Centrul de 
Recuperare şi 

Reabilitare Persoane 
cu Handicap 

CEZIENI 

91.332 30.634 121.966 65,00 1.876,40 

4 

Centrul de 
Recuperare şi 

Reabilitare Persoane 
cu Handicap 
CARACAL 

66.254 69.589 135.843 50,00 2.716,86 



 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 84.400 52.281 136.681 74,35 1.838,35 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 50.256 53.711 103.967 36,97 2.812,20 

7 

Centrul de Integrare 
prin Terapie 
Ocupationala 

Draganesti Olt 

25.248 15.057 40.305 24,00 1.679,38 

 TOTAL 512.190 316.691 828.881 403,35 2.054,99 
 

 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Buget, 
Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 
Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

                           
  

PREŞEDINTE 
 Paul STĂNESCU 

 
 

 
C O               CONTRASEMNEAZĂ,      

Secretar al  Judeţului                                                                                
Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLATINA, 19.11.2015 
Nr.150 
2ex. 
 

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



 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la  aprobarea utilizarii in anul 2015 a unei sume din excedentul anual al bugetului 
local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014 

 
     

         Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.12339/11.11.2015 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.12340/11.11.2015; 
-  raportul nr.12341/11.11.2015 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
- raportul nr.12680/18.11.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- prevederile Capitolului V art.5.13.3, alin (1), litera a) din Normele metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1780/2014 , 
modificate prin Ordinul nr.1806/2014; 
- prevederile art. 58 alin (1) lit a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/10.02.2015 cu privire la  aprobarea utilizării în 
anul 2015 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2014 
 În temeiul prevederilor 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 utilizarea sumei de 18.734.641 lei, din excedentul anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de 
Dezvoltare  pe anul 2015.  

  Art.2. 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, Trezoreriei Municipiului Slatina,  în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 

 
PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 
 
 

                               
                                                       
                                                             

   Contrasemnează, 
                                                            Secretar al Judeţului Olt 

                                                            Gabriel BULETEANU 
 
 
SLATINA,19.11.2015 
Nr.151   
2ex.            

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



 

H O T Ă R Â R E 
 

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

S.C INTERN TRANS B.M.M. S.R.L. 
 
 

 Având în vedere : 
-  Expunerea de motive nr. 12343/11.11.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  
12344/11.11.2015; 
- Cererea doamnei Badea Maricica Manuela  în calitate de administrator al S.C. INTERN TRANS 
BMM S.R.L. cu sediul în localitatea Pitești , str. Gheorghe Doja, bl.S2, sc.A, et.5, ap. 17, județul 
Argeș, înregistrată la Consiliul Județean Olt cu nr. 11511/ 23.10.2015,  prin care solicită acordarea 
unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, pe traseul  FĂLCOIU- CIOROIU- POTOPINU- CARACAL-  
 - Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr.1572/06.11.2015, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr.12362/11.11.2015; 
-  Raportul  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii  din   cadrul  aparatului  de  specialitate   al 
Consiliului Judeţean Olt  nr. 12345/11.11.2015; 
- Raportul Comisiei pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 12636/17.11.2015; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 12639/17.11.2015; 
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 
12648/17.11.2015; 
- Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 
12652/17.11.2015; 
-  Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 
12646/17.11.2015;  
-  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 INTERN 
TRANS B.M.M. S.R.L. pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, pe traseul: traseul  FĂLCOIU – CIOROIU – POTOPINU - 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 01.11.2016, când expiră perioada de 
valabilitate a contractului încheiat de operatorul de transport menţionat la art.1, cu beneficiarul. 
 
      Art.4. Retragerea licenţei de traseu se face de către compartimentul specializat de transport din 
cadrul Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

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

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

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 
d) la retragerea licenţei de transport. 
 

       Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea 
Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de 
Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, S.C INTERN TRANS 
B.M.M. 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,19.11.2015 
Nr. 152 
A.B./2 ex. 
 

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



 

ROMÂNIA                                                                                 ANEXA  
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                                  
Direcţia Tehnică şi Investiţii                                                       nr. 152/19.11.2015                   
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.0000073 

Valabilă până la data 
de 

01.11.2016 

S.C INTERN TRANS 
B.M.M. S.R.L. 

 
 

FALCOIU – CIOROIU –  
POTOPINU - CARACAL 

OT - 15 – BMM 



 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al 

Judeţului Olt pentru acordarea de 
daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

                     
 Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 12310/10.11.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.12311/10.11.2015 ; 
 Raportul Direcţiei Economice,  Buget - Finanţe nr. 12312/10.11.2015 cu privire la aprobarea unei 

sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă ; 
 Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat  al judeţului nr. 12637/17.11.2015; 
 Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 12641/17.11.2015; 
 Raportul comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii 

şi culte nr. 12644/17.11.2015; 
 Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement  nr. 

12649/17.11.2015; 
 Raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 

12653/17.11.2015; 
 prevederile art. 14 alin (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 prevederile art.51 din Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art. 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta  h o t ă r â r e: 
Art.1.(1) Se aprobă suma de 120 mii lei pentru acordarea de  daruri,  cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, copiilor din centrele de plasament, căsuţele de tip familial şi alte tipuri de servicii sociale, 
persoanelor adulte, vârstnice şi  cu handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă socială, din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt din subordinea Consiliului Judeţean Olt, 
precum şi grupurilor organizate de copii care colindă la sediul Consiliului Judeţean Olt. 

             (2) Suma prevăzută la alin.(1) se alocă din capitolul 51.02 - ”Autorităţi publice şi acţiuni 
externe”, paragraful 51020103 - “Autorităţi executive” Titlul II -“Bunuri şi servicii”, articolul 203002 - 
“Protocol şi reprezentare”. 

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

 
PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU       
                                                                       

                                                     Contrasemnează 
                                                   Secretar al Judeţului Olt 
                                                     Gabriel BULETEANU 

Slatina, 19.11.2015 
Nr. 153 
CA/CA 2 ex. 
                           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 



 

H O T Ă R Â R E  
                                                                                     

cu privire la: aprobare Regulament de organizare și funcționare  pentru SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 
 
 
          Având în vedere: 
 
- expunerea de motive nr.12542/16.11.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.12543/16.11.2015; 
- Adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina  nr.23630/13.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt  sub nr.12501/13.11.2015; 
- raportul nr. 12544/16.11.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- raportul nr. 12645/17.11.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- raportul nr. 12642/17.11.2015 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr. 12650/17.11.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea 

transferului managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de 
Sănătate Publică Olt la Consiliul Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.142/29.10.2015 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții 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. 179,  art. 180, art.  181, art. 185,  art. 186  alin. (1) - (4)  și  art.187  din  Legea  
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2  lit. a) și f), art.183, art.184, art.247-252 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. 1 – 9 și art. 20 alin. (2) din  Legea   nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime 
de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal; 

- 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 și completările 
ulterioare;     

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al 
contractului de  management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului 
spitalului privind aprobarea modelului-cadru al contractului public, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr.1836/2007 pentru stabilirea atribuțiilor 
managerului interimar al spitalului public; 



 

- prevederile Ordinului  Ministrului Sănătății Publice nr.921/2006 privind stabilirea atribuțiilor 
comitetului   director din cadrul spitalului public; 

- prevederile Ordinului comun al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
Ministrului Sănătății și Familiei și Președintelui Colegiului Medicilor din România  nr. 
559/874/4017/2001 privind înființarea nucleelor de calitate în unele unități spitalicești; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății  nr.145/2015 pentru aprobarea componenței și a 
atribuțiilor consiliului de etică ce funcționează în cadrul spitalelor; 

- prevederile  Ordinului  Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.208/2015  
privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice și medicale la nivel 
de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a 
Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice și 
medicale pentru care se solicită  reconfirmarea; 

-  prevederile Ordinului Ministrului Sănătății Publice  nr.1228/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea sistemului de hemovigilență, de asigurare a trasabilității, precum și a 
Regulamentului privind sistemul de înregistrare și raportare în cazul apariției de incidente și reacții 
adverse severe legate de colecta și administrarea de sânge și de componente sanguine umane, 
modificat și completat prin Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 17/2008; 

- prevederile art. 1, art. 7 lit. c) din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de 
transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și 
asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată și a lit. k) 
din Normele tehnice înscrise în anexa nr. 4 la această lege; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății Publice  nr.1224/2006  pentru aprobarea Normelor 
privind activitatea unităților de  transfuzie  sanguină din spitale; 

- prevederile  Ordinului Secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităților publice; 

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

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

- prevederile Ordinului  Ministrului Sănătății Publice nr.916/2006 privind aprobarea Normelor 
de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.375/2006 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea centrelor de sănătate mintală; 

- prevederile  Ordinului 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) lit. a) și d),  alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3,  art. 97 alin. (1),  

art.98 coroborat cu art. 45 alin. (1) 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 Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului  Județean de 
Urgență Slatina, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.  
        Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.12.2015 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  19.11.2015 
           Nr.  154 
           C.B./C.B./ 2 ex       
 
 
 
                Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31  voturi ,,pentru” 
 



 

HO T Ă R Â R E 
 

       cu privire la:      - înființare posturi în Statul de Funcții al Muzeului Județean Olt; 
- încetarea calității de membru al Consiliului de Administrație al     

Muzeului Județean Olt;   
- numire membru în Consiliul de Administrație al Muzeului   Județean Olt. 

                                                                                                      
 
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.12580/16.11.2015 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.12581/16.11.2015; 
- raportul nr.12582/16.11.2015 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- raportul nr.12640/17.11.2015 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.12643/17.11.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- raportul nr.12651/17.11.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 
- adresele Muzeului Județean Olt nr.544/26.10.2015 și nr.568/11.11.2015 înregistrate la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11677/27.10.2015 și respectiv, nr.12358/11.11.2015; 
- adresa nr.572/16.11.2015 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12565/16.11.2015 prin 

care Muzeul Județean Olt a transmis avizul favorabil al Consiliului de Administrație al Muzeului 
Județean Olt; 

- 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; 

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

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

- prevederile art.XIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.171/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 din Legea nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale; 

- prevederile Anexei IV, Cap.III, lit.b) din Legea nr.284/2010 - Lege-cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.31 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.71/2015, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Contractului de finanțare nr.3532/23.11.2012 încheiat între Consiliul Județean Olt 
și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

- prevederile Deciziei Directorului Muzeului Județean Olt nr.67/22.09.2015 referitoare la 
încadrare în funcție de Șef serviciu și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Deciziei Directorului Muzeului Județean Olt nr.70/08.10.2015 referitoare la 
încetarea contractului individual de muncă prin pensionare pentru limită de vârstă a doamnei Grosu 
Aurelia, Șef Serviciu Istorie și Artă la Muzeul Județean Olt; 

- prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, 
republicată; 



 

 
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a) și d),  alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct.4, art. 97 alin. (1), 

art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă înființarea a 6 posturi în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt, 

după cum urmează: 
1) muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S în cadrul Secției Istorie și Artă; 
2) muzeograf, grad profesional I, nivel studii S în cadrul Secției Istorie și Artă; 
3) muzeograf, grad profesional debutant, nivel studii S în cadrul Secției Istorie și  Artă; 
4) gestionar custode, treaptă profesională IA, nivel studii M în cadrul Secției Istorie și Artă; 
5) gestionar custode, treaptă profesională I, nivel studii M în cadrul Secției Istorie și Artă; 
6) gestionar custode, treaptă profesională debutant, nivel studii M în cadrul Secției 

Etnografie.                                                   
 (2) Se aprobă suplimentarea cu 5 posturi aferente personalului contractual, a numărului 
de 8 posturi aferente Secției Istorie și Artă din cadrul Muzeului Județean Olt aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015. 

      (3) Se aprobă suplimentarea cu 1 post aferent personalului contractual, a numărului de 8 
posturi aferente Secției Etnografie din cadrul Muzeului Județean Olt aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015; 

Art.2. Numărul de personal și statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, se modifică în mod corespunzător cu 
prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se constată încetarea calității de membru al Consiliului de Administrație al 
Muzeului Județean Olt a doamnei Grosu Aurelia – Șef serviciu, grad II, nivel studii S, la Secția 
Istorie și Artă a Muzeului Județean Olt. 

Art.4. Se aprobă numirea doamnei Popescu Iohana–Raluca – Șef Serviciu, grad II, nivel 
studii S, la Serviciul de Restaurare–Conservare a Patrimoniului al Muzeului Județean Olt – ca 
membru în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt. 

Art.5. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri.  

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.12.2015 și se comunică 
Direcției Economice, Buget–Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Muzeului Județean Olt, în vederea 
aducerii la îndeplinire, persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, Președintelui Consiliului 
Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județul Olt.  

.   
 

PREŞEDINTE 
 Paul STĂNESCU 

                                                                 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                            

                                                                              Secretar al Județului                     
                                                                                      Gabriel BULETEANU 

 
Slatina 19.11.2015 
Nr. 155    

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



 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la: stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al 
Consiliului Județean Olt, precum şi ale instituțiilor şi serviciilor publice din subordinea sau de 

sub autoritatea acestuia 
 

 
 
 Având în vedere: 
       - Expunerea de motive  nr. 12371 / 11.11.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 12372 / 
11.11.2015 ;  
      - Raportul Direcţiei Economice, Buget– Finanţe, Biroul Informatică, Administrativ nr. 
12373/11.11.2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul 
auto al Consiliului Județean Olt, precum şi ale instituțiilor şi serviciilor publice din subordinea sau de 
sub autoritatea acestuia; 
        - Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat  al judeţului nr. 12637/17.11.2015; 
         -Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr12641/17.11.2015; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015, cu privire la aprobarea 
bugetului județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018, cu rectificările ulterioare; 
          - Prevederile art. 1 alin. (4) si alin. (5) din Ordonanţa Guvernului  nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. f), alin. (3) lit. a), art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat 
cu art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

 
Art.  1. Se stabileşte cota lunară de carburanţi pentru autovehiculele din parcul auto al 

Consiliului Judeţean Olt la 350 litri /autovehicul, respectiv 500 litri pentru autoturismul aflat la 
dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Olt. 

Art. 2. Se stabileşte cota lunară de carburanţi pentru autovehiculele din dotarea 
instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea  sau  sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Olt la 250 litri/autovehicul, cu excepţia instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, 
respectiv Serviciul Judeţean de Pază Olt, Spitalul Judeţean de Urgență Slatina şi Spitalul de 
Psihiatrie Cronici  Schitu Greci, care îşi stabilesc normative proprii, cu aprobarea ordonatorului 
principal de credite. 

Art. 3. Pe data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 84/27.03.2014 cu privire la stabilirea consumului 
lunar de carburanţi pentru autovehiculele din dotarea Consiliului Judeţean Olt şi al autoturismului 
primit prin comodat de la S.C. OLT DRUM S.A. 

 



 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de   01 ianuarie 2016 şi se comunică 
Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  Serviciului  Buget,  Impozite și Taxe, Serviciului Financiar 
- Contabilitate, Biroului informatică și administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, instituțiilor şi serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 
 
 
 

INIȚIATOR 
PREŞEDINTE CONSILILUI JUDEȚEAN OLT 

Paul STĂNESCU 
                                                         

                                               
 

                                                     Contrasemnează 
                                                   Secretar al Judeţului Olt 
                                                     Gabriel BULETEANU 

 
                                          
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Slatina, 19.11.2015 
Nr. 156 
G.N/Ș.A.V/ 2 ex. 
                         
          

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



 

HO T Ă R Â R E 
 

       cu privire la: suspendarea contractului de management al directorului (managerului) 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltuluiˮ 

 
                                                                                                      
 
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.12612/17.11.2015 cu privire la proiectul  de hotărâre 

nr.12613/17.11.2015; 
- raportul nr.12614/17.11.215 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.12638/17.11.2015 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Raportul nr.12647/17.11.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și 

de agrement; 
- prevederile art.2 alin.(1) și art.14 alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură 
organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de Organizare și 
Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 
Oltului"; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.18/31.01.2013 cu privire la: aprobare rezultat 
final și aprobare proiect de management câștigător la concursul de proiecte de management 
organizat pentru ocuparea postului de Director al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului"; aprobare durată contract de management; numire în funcția 
de Director al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului"; 

- prevederile contractului de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat 
prin domnul Paul Stănescu, Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul Petrișor-
Costinel Alecsandrescu, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1349/01.02.2013 și la 
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului" sub 
nr.115/01.02.2013; 

- prevederile Încheierii nr.23/06.11.2015 a Judecătoriei Slatina, definitivă prin Încheierea 
nr.49/11.11.2015 a Tribunalului Olt, înaintată prin adresa Biroului Executări Penale al 
Judecătoriei Slatina, Dosar nr.8856/311/2015 din 13.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.12494/13.11.2015, prin care instanța a dispus luarea măsurii controlului 
judiciar pe o durată de 60 de zile de la data de 06.11.2015 până la data de 04.01.2016 inclusiv 
și a impus pe timpul controlului judiciar respectarea obligației de a nu exercita profesia, 
meseria sau de a nu desfășura activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta; 

- prevederile art.227 alin.(2) raportat la art.202 alin.4 lit.b și art.215 alin.(2) lit.e) și alin.(3) din 
Codul de Procedură Penală;  

- prevederile art.1 și art.52 alin.(1) lit.c1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul art.  91 alin. (1) lit. a) și d),  alin. (2) lit. e), alin. (5) lit. a) pct.4, 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. (1) Se aprobă suspendarea din inițiativa autorității a contractului de management al 
domnului Petrișor-Costinel Alecsandrescu–director (manager) al Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului", instituție publică de cultură 
subordonată Consiliului Județean Olt, de la data de 06.11.2015, data instituirii măsurii 
controlului judiciar și a impunerii respectării obligației de a nu exercita profesia, meseria sau de 
a nu desfășura activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta, conform Încheierii 
nr.23/06.11.2015 a Judecătoriei Slatina, definitivă, până la data de 31.12.2015, data încetării 
contractului de management prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 

(2) Pe perioada suspendării contractului de management conform prevederilor alin.(1), 
domnul Petrișor-Costinel Alecsandrescu–director (manager) al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului" nu prestează activitate și nu primește 
remunerație. 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcţiei Economice, Buget–Finanţe, 
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului", în vederea aducerii la îndeplinire, domnului Petrișor-Costinel 
Alecsandrescu, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

  
 

PREŞEDINTE,  
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ   
                                                                                Secretar al judeţului 

                                                                                                 Gabriel BULETEANU     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina 19.11.2015 
Nr.157 
A.N./A.N./2ex. 
 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu nu număr de 31 voturi ,,pentruˮ. 
 



 

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.13607/09.12.2015 cu privire la Proiectul de   Hotărâre 
nr.13608/09.12.2015; 
- Raportul nr.13609/09.12.2015 al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe; 
- Raportul nr.13946/16.12.2015 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015, cu privire la aprobarea bugetului 
județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare; 
- Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 15 alin.(3) din Legea bugetului de stat nr. 186/2014, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Prevederile punctului 30 din anexa nr.1  la Hotărârea Guvernului nr.950/2015 privind alocarea unor 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli ale unităților de 
învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale, precum și ale unităților de învățământ 
special de stat finanțate din bugetele proprii ale județelor; 
- Adresa nr. 89572/03.12.2015, a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, 
inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 13194/03.12.2015; 
 - Adresa nr. 25524/08.12.2015, a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, inregistrata la Consiliul 
Judetean Olt sub nr. 13478/08.12.2015; 
- Raportul nr. 13289/04.12.2015, al Serviciului unitatea de implementare a proiectelor, programe si 
strategii de mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt; 
- Adresa nr. A2215/08.12.2015, a Centrului Militar Judetean Olt, inregistrata la Consiliul Judetean Olt 
sub nr. 13466/08.12.2015; 
        În temeiul art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art. 98 coroborat cu  art.45 alin. 
(2) lit.a) si art. 115 alin. (1)  lit. c),  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta 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 listei „Alte cheltuieli de investitii“ defalcata pe categorii de bunuri, 
pe anul 2015, repartizate la capitolul 68.08 „Asigurari si asistenta sociala”, subcapitolul 68.08.06 
„Asistenta sociala pentru familie si copii”, pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Olt - Proiectul  „Centrul de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei in familie 
din judetul Olt”,   pe anul 2015, conform anexei nr. 3./ 

Art.4. Se aproba rectificarea fisei obiectivului de investitii „Sistem informatic integrat, pentru 
proiectul  Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin 
implementarea unei solutii e-guvernare performante”  pe anul 2015, conform anexei nr. 4. 

Art.5. Se aproba rectificarea listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” 
defalcate pe categorii de bunuri, pe anul 2015, conform anexei nr.5. 

Art.6. Se aproba rectificarea programului de investiții publice pe grupe de investitii si surse de 
finantare pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018, conform anexei nr. 6.  
 Art.7.  Anexele nr. 1 - 6   fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 Art.8. 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, 17.12.2015 
Nr.158  
3ex. 
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  31 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 noiembrie 2015  

 
 Având  în vedere : 
 
 expunerea de motive nr.13.749/11.12.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.13.750/11.12.2015; 
 raportul nr.13.751/11.12.2015 al Direcţiei Economica, Buget – Finanţe; 

 raportul nr.13.947/16.12.2015 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.91.761/11.12.2015, comunicat cu adresa nr.91.762/11.12.2015, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.13.752/11.12.2015; 

 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 noiembrie 2015, după cum urmează:   

 
 

Nr. 
Crt. Denumire centru 

Cheltuieli 
de 

personal 
(lei) 

Cheltuieli 
cu bunuri 
si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 
totale 

realizate 
în 

luna 
noiembrie 

2015 

Nr. mediu de 
asistaţi  în 

luna 
noiembrie 

2015 

Costul 
mediu 
lunar  

(lei/perso
ană) 

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

4/col 5 

1 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SLATINA 149.093 116.808 265.901 95,86 2.773,85 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  
ŞOPÂRLIŢA 

76.056 53.985 130.041 57,17 2.274,64 

3 

Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare 

Persoane cu Handicap 
CEZIENI 

92.591 87.853 180.444 65,00 2.776,06 

4 Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare 114.200 67.413 181.613 51,46 3.529,21 



 

Persoane cu Handicap 
CARACAL 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 83.474 126.338 209.812 75,50 2.778,97 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 50.473 35.948 86.421 40,00 2.160,53 

7 

Centrul de Integrare 
prin Terapie 
Ocupationala 

Draganesti Olt 

25.567 13.563 39.130 22,00 1.778,64 

 TOTAL 591.454 501.908 1.093.362 406,99 2.686,46 
 

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

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

 
                              
  

PREŞEDINTE 
 Paul STĂNESCU 

 
 

 
 
 
     CONTRASEMNEAZĂ,      
     Secretar al  Judeţului  

                                     Gabriel BULETEANU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLATINA, 17.12.2015 
Nr.159  
2ex. 

 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 31 voturi ,, pentru ,, 
 



 

 
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.13699/11.12.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr.13700/11.12.2015; 
raportul nr.13701/11.12.2015  al Directiei Economice, Buget-Finante; 
raportul nr.13948/16.12.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public si privat  al judeţului; 
prevederile art.36 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015, cu privire la aprobarea bugetului 
județului Olt pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare; 
adresa Primăriei Comunei Movileni nr.6677/03.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.13201/03.12.2015; 
adresa Primăriei Comunei Oporelu nr. 2853/09.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr. 13606/09.12.2015; 
adresa Primăriei Comunei Giuvărăști nr.3701/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.13646 /10.12.2015; 
adresa  Primăriei Comunei Grădinari nr.4865/03.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.13265/04.12.2015; 
adresa Primăriei Comunei Dobrun nr.4323/09.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.13624/10.12.2015; 
adresa Primăriei Comunei  Brebeni nr.6580/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.13647/10.12.2015; 
adresa Primăriei Comunei Deveselu nr.1137/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.13643/10.12.2015; 
adresa Primăriei Comunei Cîrlogani nr.3738/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.13623/10.12.2015; 
adresa Primăriei Comunei Gura Padinii nr.5605/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.13626/10.12.2015; 
adresa Primăriei Comunei Mărunței nr.3229/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.13644/10.12.2015; 
adresa Primăriei Comunei Oboga nr.4146/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.13645/10.12.2015; 
adresa Primăriei Comunei Obîrșia nr.4973/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.13627/10.12.2015; 
adresa Primăriei Orasului Corabia nr.22088 /11.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.13697/11.12.2015. 
 

 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 961 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 30 mii lei Primăriei Comunei  Movileni pentru finalizarea următorului  obiectiv de 
investiții: 

*„Prima înfiintare retea publica de apa uzata, extindere retea publica de apa, prima infiintare si 
dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale – Centru de Îngrijire Bătrâni și persoane cu nevoi 
speciale și renovarea, modernizarea și dotarea căminului cultural”. 

- suma de 50 mii lei  Primăriei Comunei Oporelu  pentru realizarea obiectivelor de investiții 
„Canalizare în comuna Oporelu, judetul Olt” și „Lucrari de amenajare si dotare camin cultural 
Oporelu”; 

- suma de 50 mii lei Primăriei Comunei Giuvarasti necesara finanțării obiectivului de 
investiții  „Extindere sediu Primaria Giuvărăști”; 

- suma de 50 mii lei  Primăriei Comunei Grădinari pentru reabilitarea acoperișului Școlii  
Satul Nou, comuna Grădinari, 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 100 mii lei Primăriei  Comunei  Brebeni  în vederea achitarii arieratelor inregistrate 
la data de 30.11.2015; 

- suma de 100 mii lei Primariei Comunei  Deveselu   în vederea achitarii arieratelor 
inregistrate la data de 30.11.2015; 

- suma de 33 mii lei Primăriei Comunei  Cîrlogani în vederea achitării arieratelor inregistrate 
la data de 30.11.2015; 

- suma de 39 mii lei Primariei Comunei Gura Padinii in vederea achitării arieratelor 
inregistrate la data de 30.11.2015; 

- suma de 113 mii lei Primăriei Comunei  Mărunței în vederea achitarii arieratelor 
inregistrate la data de 30.11.2015; 

- suma de 146 mii lei Primăriei Comunei  Oboga  în vederea achitarii arieratelor inregistrate 
la data de 30.11.2015; 

- suma de 50 mii lei Primăriei Comunei Obîrșia în vederea achitarii arieratelor inregistrate la 
data de 30.11.2015; 

- suma de 100 mii lei Primăriei Orașului  Corabia pentru finalizarea următoarelor obiective 
de investiții: 

*„Reabilitarea monumentului istoric Cetatea Sucidava din orasul Corabia, Judetul Olt si 
introducerea acestuia in circuitul turistic”,  
         *„Promovarea patrimoniului cultural si turistic din orasul Corabia prin modernizarea Parcului 
Central”, 

*„Lucrari de reamenajare a bazei sportive San Siro jud.Olt, oras Corabia”.  
(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 961 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: Movileni, Oporelu, 
Giuvarasti, Grădinari, Dobrun, Brebeni, Deveselu, Cîrlogani, Gura Padinii, Mărunței, Oboga, 
Obîrșia  si  al Orașului Corabia. 



 

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: Movileni, Oporelu, Giuvarasti, Grădinari, Dobrun, Brebeni, Deveselu, 
Cirlogani, Gura Padinii, Mărunței, Oboga, Obîrșia  si  Orașului Corabia, 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 17.12.2015 
NR.160 
3ex. 
 
 
 
 
 
 

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



 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale 
în anul 2016” 

 
 

Având în vedere:   
- expunerea de motive nr. 13481/08.12.2015 la Proiectul de hotărâre nr. 13482/08.12.2015; 
- Raportul comun al Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului şi Serviciului Juridic – Contencios nr. 
13483/08.12.2015 la Proiectul de Hotărâre cu privire la: aprobarea „ Calendarului manifestărilor 
culturale în anul 2016” 
- Raportul comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
nr.13995/16.12.2015; 
- Raportul comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii și 
culte nr. 13981/16.12.2015; 
- Raportul comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relaţii cu cetăţenii  nr. 13955/16.12.2015; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) și 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 şi completările 
ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 
 Art. 1. Se aprobă „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2016”, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. (1). Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economică, Buget-Finanțe, Serviciului 
Administrație Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, Preşedintelui 
Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte a 
Consiliului Judeţean Olt, instituţiilor de cultură judeţene subordonate Consiliului Judeţean Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului-judeţul 
Olt. 
  (2). Instituţiile de cultură judeţene comunică organizatorilor manifestărilor culturale 
prezenta hotărâre şi urmăresc realizarea manifestărilor respective. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                              Gabriel BULETEANU 
 

 
Slatina 
Nr.161/17.12.2015 
M.M./M.M./2ex.  
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu nu număr de 31 voturi „pentruˮ. 



 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la: stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a unui plan de acţiune în 
beneficiul membrilor  

comunităţilor vulnerabile cu romi din judeţul Olt 2015-2025 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 13546/09.12.2015 la Proiectul de Hotărâre nr. 13547/09.12.2015; 
- Raportul nr. 13548/09.12.2015 al Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii cu 

Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt;  

- Raportul comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
nr.13996/16.12.2015; 

- Raportul comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie 
copii și culte nr. 13982/16.12.2015; 

- Raportul comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relaţii cu cetăţenii  nr. 13958/16.12.2015; 

- Recomandarea de politică publică județeană și ”Planul de acţiune în beneficiul membrilor 
comunităţilor vulnerabile cu romi din judeţul Olt – 2015-2025”, înaintate cu adresa Sucursalei 
Județene Olt a Partidei Romilor Pro-Europa nr. 484/08.12.2015, înregistrată la Consiliului 
Judeţean Olt sub nr. 13415/08.12.2015; 

- Prevederile art. 5, art. 6 lit cc), art. 15 și art. 53 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, 
modificată şi completată prin Ordonanța Guvernului nr. 31/2015; 

- Prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 
perioada 2015-2020, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 767/2015; 

- Prevederile art. 1-4, art. 8, art. 11, art. 12 și art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată(3); 

- Prevederile Capitolului II pct. 12-19, Capitolului V și Capitolului XIV din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 829/2002 privind aprobarea Planului naţional antisărăcie şi promovare a 
incluziunii sociale, modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 1827/2005; 

- Strategia de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 122/2014; 

- Prevederile art. 1-8, art. 20, art. 53 alin.(1) lit b), art. 66,art. 87 alin. (2), art. 100 alin. (4), art. 
105 alin. (7), art. 663, art. 902 alin. (1) lit. f) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Capitolului III pct. 1 lit i) și pct. 2 lit h) din Anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.562/2009, pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate; 

- Rezultatele Raportului de cercetare „Analiza de nevoi a populaţiei defavorizate din 
comunităţile cu romi din Judeţul Olt” înregistrat la Sucursala Județeană Olt a Asociației Partida 
Romilor Pro-Europa sub nr. 482/26.11.2015, realizat cu asistenţa tehnică oferită de Asociaţia 
Sastipen - Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate din Bucureşti şi Asociaţia Partida 
Romilor Pro-Europa  
 

 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) și 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 şi completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 



 

Art. 1. Se aprobă, în principiu, ”Planul de acţiune în beneficiul membrilor comunităţilor 
vulnerabile cu romi din judeţul Olt 2015-2025”, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. În vederea punerii în aplicare a proiectului vor fi implicate servicii de specialitate ale 
administraţiei publice locale, precum şi servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu atribuţii şi responsabilităţi specifice 
obiectivelor stabilite prin ”Planul de acţiune în beneficiul membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi 
din judeţul Olt 2015-2025”. 

Art. 3. Se vor solicita propuneri de la instituţiile prevăzute la art.2 cu privire la modalităţile 
concrete de punere în aplicare a ”Planului de acţiune în beneficiul membrilor comunităţilor vulnerabile 
cu romi din judeţul Olt 2015-2025”, prin raportare la scopul şi obiectivele acestuia. 

Art. 4. Pe baza propunerilor formulate de către instituţiile prevăzute la art.2, Consiliul Judeţean 
Olt şi instituţiile implicate vor elabora planul concret de măsuri pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute în ”Planul de acţiune în beneficiul membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi din judeţul 
Olt 2015-2025”. 

Art. 5. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt să constituie o comisie de lucru 
formată din specialişti din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi din cadrul 
instituţiilor din subordine, în cadrul căreia vor fi cooptaţi reprezentanţi ai serviciilor publice 
deconcentrate cu responsabilitate în cadrul realizării proiectului. 

Art. 6. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Olt vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Sucursalei 
Județului Olt a Partidei Romilor ”Pro-Europa”, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și 
Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 

Slatina 
Nr.162/17.12.2015 
M.M./M.M./2ex.  
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu nu număr de 31 voturi „pentruˮ. 
 



 

H O T Ă R Â R E 
 
 

cu privire la  acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2015 
 
 
     

         Având în vedere: 
 
- Expunerea de motive nr.13422/08.12.2015 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.13423/08.12.2015; 
-  Raportul nr. 13424/08.12.2015 al Direcției Economice Buget Finanțe 
- Raportul nr. 13945/16.12.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public si privat  al judeţului 
-  Raportul nr. 13957/16.12.2015 al Comisiei  pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii 
- Raportul nr. 13983/16.12.2015 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, 
familie, protecție copii si culte 
- 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; 
- Adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Olt 
nr.270/02.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 13211/03.12.2015; 
- Diplomele acordate de către Comisia Națională pentru Salvagradarea Patrimoniului Cultural 
Imaterial în data de 09.11.2015 domnului Dumitru LICEANU din localiatea Vădastra, județul Olt și 
domnului Petre FERARU din localitatea Oporelu, județul Olt 
- Medalia “ Meritul Cultural” Clasa a III-a , categoria E- Patrimoniul cultural național nr. 101745 din 
data de 09.11.2015 acordata de către  Președintele României domnului Dumitru LICEANU 
- Medalia “ Meritul Cultural” Clasa a III-a , categoria E- Patrimoniul cultural național nr. 101740 din 
data de 09.11.2015 acordata de către  Președintele României domnului Petre FERARU 
- 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; 
 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit.a),pct.4 și art. 97, alin. (1), art. 98 coroborat cu art.45 
alin. (2) lit. a) 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 acordarea de premii individuale în valoare netă de 2.500 lei domnului 
Dumitru LICEANU din localiatea Vădastra, județul Olt și domnului Petre FERARU din localitatea 
Oporelu, județul Olt ca urmare a obținerii și acordării de către Ministerul Culturii a titlului onorific de 
“Tezaur Uman Viu” și acordării de către Președinția României a Ordinului și Medaliei “Meritul 
Cultural”. 

 
  Art.2. Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 51.02 “Autorități 

publice și acțiuni externe” paragraful 51.02.01.03  “Autorități executive”, titlul II “Bunuri și 
servicii”, alineatul 20.30.30 “ Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

 



 

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 
Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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, 17.12.2015 
Nr. 163  
2 ex.  
 
 
 
     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”.   

 



 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: stabilirea preţurilor medii  
ale produselor agricole pentru anul 2016 
   
         

         Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 13425/08.12.2015 cu privire la    proiectul de hotărâre nr. 

13426/08.12.2015; 
-  Raportul nr. 13427/08.12.2015 al Direcției Economice, Buget Finanțe; 
- Raportul nr. 13949/16.12.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
 - Raportul nr. 13992/16.12.2015 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice și comerț; 

- Prevederile art. 62 alin (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare și, respectiv, art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod 
Fiscal; 
- Adresa nr. 2623/07.12.2015 a Direcției pentru Agricultură Olt, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.13414/08.12.2015; 
 

 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 şi completările ulterioare, 

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

 
 Art.1. Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2016 la nivelul judeţului 

Olt, propuse de Direcţia pentru Agricultură Olt, pentru evaluarea în lei a arendei care se exprimă în 
natură, conform legii, după cum urmează: 
        - grâu – preţ mediu = 0,58 lei/kg; 
        - orz – preţ mediu = 0,55 lei/kg; 
        - porumb – preţ mediu = 0,50 lei/kg; 
        - rapiţă –  preţ mediu = 1,40 lei/kg; 
        - floarea soarelui – preţ mediu = 1,25 lei/kg. 
 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, 
Direcţiei pentru Agricultură 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, 17.12.2015 
Nr. 164 
IM/2 ex. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de 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 

 
 

 
      Având în vedere : 
-  Expunerea de motive nr. 13484/08.12.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  
13485/08.12.2015; 
-  Cererea  domnului Văle Marcel Constantin, în calitate de administrator al S.C. VIS SERGIU 
TRANS S.R.L. cu sediul în localitatea  Slatina, str. Aleea Rozelor,nr.12, bl. FB17, sc.C, ap.1 județul 
Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 13058/27.11.2015, prin care solicită acordarea unei 
licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, pe traseul  SLATINA – SLĂTIOARA . 
- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr.1711/08.12.2015, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr.13470/08.12.2015; 
-    Raportul  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii  din   cadrul  aparatului  de  specialitate   al 
Consiliului Judeţean Olt  nr. 13486/08.12.2015; 
-  Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 
13976/16.12.2015; 
 - Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 
13991/16.12.2015; 
 Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 
14007/16.12.2015; 
-  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 licențe de traseu, operatorului de transport S.C. VIS SERGIU 
TRANS S.R.L.., pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, pe traseul: SLATINA – SLĂTIOARA, 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 în Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.174/20.12.2013. 

 
           Art.3. Licenţa de traseu este  valabila până la data de 13.09.2016, când expiră perioada de 
valabilitate a contractului încheiat de operatorul de transport menţionat la art.1, cu beneficiarul. 
 

                                                  S.C. VIS SERGIU TRANS S.R.L. 



 

          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 
Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 
Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt S.C. VIS SERGIU TRANS 
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,17.12.2015 
Nr. 165 
T.G../2 ex. 
 

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



 

ROMÂNIA                                                                                 ANEXA  
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                                  
Direcţia Tehnică şi Investiţii                                                       nr. 165/17.12.2015                   
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.0000074 

Seria LST OT 
nr.0000075 

Valabile până la                           
data de 

13.09.2016 

S.C VIS SERGIU 
TRANS S.R.L. 

 
 

SLATINA – SLATIOARA 
OT  -36-VIS 
OT- 37-VIS 

 



 

HOTĂRÂRE 
 
 
 

cu privire la: înlocuire membru al Comisiei  
                    pentru Protecția Copilului Olt 

 
 
 

Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive nr. 13403/08.12.2015 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr. 
13404/08.12.2015; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 122/23.12.2004 cu privire la înfiinţare 
Comisie pentru Protecţia Copilului Olt şi aprobare Regulament de organizare şi funcţionare a 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 192/18.12.2014 cu privire la înlocuire 
membru al Comisiei pentru Protecția Copilului; 

- Adresa Comisiei pentru Protecția Copilului Olt nr. 93/26.11.2015 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 13126/02.12.2015; 

- Prevederile art. 5 alin.(2) lit. e) și art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 privind 
organizarea şi metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului. 

- Raportul Secretarului Județului Olt nr.13402/08.12.2015, referitor la propunere nominalizare 
membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt; 

- Raportul comun al Serviciului   Administrație Publică,  Relații cu Consiliile   Locale și Monitorul 
Oficial al Județului și al Serviciului Juridic -  Contencios nr.13405/08.12.2015; 

- Raportul Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și  de Agrement nr. 
13999/16.12.2015; 

- Raportul Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 
Respectarea Drepturilor Omului si Relaţii cu Cetăţenii nr 13960/16.12.2015; 

- Raportul Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitatea Știinţifică, Sănătate, Familie 
Protecţie Copii şi Culte nr.13985/16.12.2015.  
 
În temeiul prevederilor 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. (1). Se înlocuieşte reprezentantul organismelor private acreditate din cadrul Comisiei 
pentru Protecția Copilului Olt, doamna Savin Doina – director executiv filială - Asociația Națională a 
Surzilor din România - Filiala Surzilor Slatina, județul Olt, cu domnul Bica Marin – director executiv 
– Organizația “Trebuie” Filiala Olt. 
  (2). Numirea reprezentantului organismelor private acreditate, domnul Bica Marin, se 
face pentru un an, respectiv anul 2016. 
 
            Art.2. Componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt actualizată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.192/18.12.2014, se modifică în mod corespunzător. 
  
            Art.3. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 192/18.12.2014 cu privire la înlocuire 
membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt își încetează aplicabilitatea. 
 



 

           Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică cu data de 01 ianuarie 2016 și se comunică domnului Bica 
Marin – director executiv – Organizația „Trebuie” Filiala Olt, Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, 
doamnei  Savin Doina - director executiv filială - Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala 
Surzilor Slatina, județul Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul 
Olt.  
 
           

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

 
          
    CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                   
SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                  GABRIEL BULETEANU 
     
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
Slatina, 17.12.2015 
Nr.167 
SA/2ex 

                        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi “ pentru”. 



 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea primirii unui nou membru în cadrul  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru  

Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”  
respectiv Comuna Crîmpoia 

 
 

         Având în vedere:   
-  Expunerea de motive nr. 13417/08.12.2015 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 13418/08.12.2015; 
- Raportul Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu nr. 
13419/08.12.2015; 
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
nr.13975/16.12.2015; 
- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale,  buget-finanţe, integrare . 
europeană,  administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr.13951/16.12.2015; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.13961/16.12.2015. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 76/27.07.2006 cu privire la asocierea Consiliului Judeţean Olt 
cu Consiliile Locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş, Drăgăneşti Olt, 
Scorniceşti, Piatra Olt şi Potcoava în scopul înfiinţării operatorului unic al Serviciului comunitar de 
utilitate publică – apă şi apă uzată în judeţul Olt; 
- Adresele nr. 360/11.11.2015 şi 360bis/11.11.2015  ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de 
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, înregistrate la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 12495/13.11.2015, respectiv 12495/08.12.2015, conexiune cu 
12495/13.11.2015; 
- Hotărârea nr.11/09.11.2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilități  Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul” prin care avizează 
favorabil, de principiu, acceptarea ca membru nou a comunei Crîmpoia; 
- Hotărârea nr.37/11.09.2015 a Consiliului Local al comunei Crîmpoia prin care se aprobă asocierea 
Consiliului local Crîmpoia cu Consiuliul Județean Olt și cu consiliile locale membre în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și 
de Canalizare “Oltul”;   
-  prevederile art. 13, art. 16 alin. (1) și alin. (2) lit. j) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare  Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 
,,OLTUL”;  
- prevederile art. 8, art. 10 alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 51/2006  cu privire la serviciile comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 1 alin. (2) - (3) și Anexele nr. 3 - 4 din Hotărârea Guvernului nr. 855/13.08.2008 
pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru al asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de activitate publică;  
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1) lit. d), art. 17 alin. (1)-(2) și 
art. 18 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2006 cu privire la serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare, republicată(2), 

 
       În temeiul prevederilor art.11, art. 91 alin. (1) lit e), alin. (6) lit. c), art. 97 alin. (1), art. 98 
coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adoptă  prezenta  HOTĂRÂRE. 
 



 

        Art. 1. – Se aprobă primirea unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, respectiv comuna 
Crîmpoia. 
 

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

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                                               Contrasemnează,  
                                                                                            Secretarul Judetului  
                                                                                            Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina 17.12.2015 
Nr. 168 
G.C./G.C./2 ex. 

Prezenta hotarare a fost aprobata cu 31 de voturi pentru. 
 



 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Optimizarea capacității de 

intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 și aprobarea 
cheltuielilor necesare finalizării acestuia  

 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 13320/07.12.2015 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.13321/07.12.2015 ; 
 Raportul nr. 13322/07.12.2015 al Serviciului Dezvoltare Regională; 
 raportul nr.13950/16.12.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
 raportul nr. 13962/16.12.2015 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/25.10.2007 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 29/27.02.2014 privind aprobarea activităților cu care va fi 

implicat județul Olt în managementul și implementarea proiectului „Optimizarea capacității de 
intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”; 

  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 30/27.02.2015 privind aprobarea valorii proiectului 
„Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” și a 
participării județului Olt cu o cotă parte la constituirea contribuției proprii a solicitantului necesară 
implementării acestuia; 

  prevederile contractului de finanțare nr. 4773/31.10.2014 privind proiectul „Optimizarea 
capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042; 

  prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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), lit.a) și art.115 alin.(1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

  
Art. 1. Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului “Optimizarea 

capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042, Axa 
prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.3 – 
„Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”, 
cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați. 

Art. 2. Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului “Optimizarea 
capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042, 
contract de finanțare nr. 4773/31.10.2014.  

Art. 3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul 
menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). 
Această valoare estimată este de 789.601,08 lei, din care TVA 152.826,02 lei și va fi introdusă în 
bugetul local al județului Olt  pe anul 2016. 

  Art. 4.  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local al 
județului Olt pe anul 2016. 

  Art. 5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt, Paul STĂNESCU, să semneze 
în numele Județului Olt toate actele necesare conform  continuării și finalizării contractului de 
finanțare nr. 4773/31.10.2014, respectiv realocări, acte adiționale, precum și alte documente ce derivă 
din executarea acestui contract.  



 

       Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului dezvoltare regională, Direcţiei Buget – Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 
 
                             Contrasemnează , 

                          Secretar al Judeţului, 
                                   Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 17 decembrie 2015 
Nr. 169 
/L.D./2 ex. 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
        PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  
 
 
 
                             Contrasemnează , 

                          Secretar al Judeţului, 
                                   Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 17 decembrie 2015 
Nr. 170 
I.G./I.G./2 ex. 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 29 de voturi “Pentru” și 2 abțineri 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 
 
                             Contrasemnează , 

                          Secretar al Judeţului, 
                                   Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 17 decembrie 2015 
Nr. 171 
R.I.A./R.I.A./2 ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru”  



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 
 
                             Contrasemnează , 

                          Secretar al Judeţului, 
                                   Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 17 decembrie 2015 
Nr. 172 
Ș.V./Ș.V./2 ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru”  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 
 
                             Contrasemnează , 

                          Secretar al Judeţului, 
                                   Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 17 decembrie 2015 
Nr. 173 
C.B./C.B./2 ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru”  
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 
                             Contrasemnează , 

                          Secretar al Judeţului, 
                                   Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
Slatina, 17 decembrie 2015 
Nr. 174 
C.B./C.B./2 ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” 



 

 
 
 
 

 
 



 
 



 

 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 
                             Contrasemnează , 

                          Secretar al Judeţului, 
                                   Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 17 decembrie 2015 
Nr. 175 
A.N./A.N./2 ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 
 



 

 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 
                             Contrasemnează , 

                          Secretar al Judeţului, 
                                   Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 17 decembrie 2015 
Nr. 176 
A.N./A.N./2 ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” 



 

HOTARÂRE 
 

cu privire la:  
- trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei Băbiciu, în domeniul public al Județului 
Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
- trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Băbiciu, în domeniul public al Județului 
Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  
  
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 13724/11.12.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
13725/11.12.2015; 
- Adresa nr. 12620/17.11.2015 a Consiliului Judeţean Olt, către Primăria comunei Băbiciu; 
- Adresa nr. 91545/10.12.2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 13655/10.12.2015; 
- Raportul comun nr. 13726/11.12.2015 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  
- Raportul nr. 13952/16.12.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană, administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Raportul nr. 13971/16.12.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 13979/16.12.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 14004/16.12.2015 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/31.03.2005 cu privire la aprobarea înființării Centrului 
de Îngrijire si Asistență Băbiciu; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Băbiciu nr. 53/25.11.2015, privind: 
a) trecerea din domeniul privat al U.A.T. Băbiciu în domeniul public al Județului Olt a suprafeței de 
1762 mp. 
b) trecerea din domeniul privat al U.A.T. Băbiciu în domeniul public al Județului Olt a clădirii Casa 
Marineanca. 
c) trecerea din domeniul public al U.A.T. Băbiciu în domeniul public al Județului Olt a Centrului de 
Ingrijire și Asistență Socială Băbiciu, a centralei termice și a unui gard din beton și fier forjat. 
- Prevederile art.136 alin.(4) din Constituția României; 
- Prevederile art.3 alin.(1), alin.(3) şi (4) și art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art.858 – 862 alin.(1) şi art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al 
României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 
ulterioare, 
 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 
art.45 alin.(3) şi 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. Se aprobă trecerea din domeniul privat al comunei Băbiciu, în domeniul public al Județului Olt 
și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, a următoarelor 
imobile, situate în comuna Băbiciu, judeţul Olt: 
- clădirea Casa Marineanca, cu o valoare de inventar de 64947,47 lei; 



 

- teren în suprafață de 1762 mp, cu o valoare de inventar de 4591,09 lei (vecini: Nord - Namoianu N., 
Est - Paun Mic D., Vest – DJ 642, Sud – Drum comunal).  
Art.2. Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Băbiciu, în domeniul public al 
Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, a 
următoarelor imobile, situate în comuna Băbiciu, judeţul Olt: 
- clădirea Centrului de Ingrijire și Asistență Socială Băbiciu, cu o valoare de inventar de 411336,46 lei 
; 
- centrală termică, cu o valoare de inventar de 21308,14 lei; 
- împrejmuire (gard) din beton și fier forjat, cu o valoare de inventar de 18255 lei . 
Art.3. În imobilele prevăzute la art. 1 și 2 funcționează „Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu”. 
Art.4. Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta, 
în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre şi prin protocolul de predare - primire.  
Art.5. Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.1 și 2 se face pe bază de protocol încheiat între 
Consiliul Judeţean Olt, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul 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, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și Primăria comunei Băbiciu, în 
termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
Art.6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt răspunde de obligațiile ce îi 
revin și colaborează, după caz, împreună cu persoanele fizice sau juridice care deţin părţi din acelaşi 
imobil, pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din  Legea nr. 307/2006, în vederea asigurării 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil. 
Art.7. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, se completează în mod 
corespunzător. 
Art.8. 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, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, Consiliului Local al comunei Băbiciu, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 
 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al Judeţului  

                                                                            Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
Slatina, 17.12.2015 
Nr. 177 
N.C./2ex. 
 

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



 

HOTARÂRE 
 
 

cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 
Local al comunei Tătulești, a unei părți din zona drumului județean DJ 703 
 
 

Având în vedere: 
 

-  Expunerea de motive nr. 13731/11.12.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
13732/11.12.2015; 
- Adresa nr. 2707/03.12.2015 a Consiliului Local al comunei Tătulești, înregistrată la Consiliului 
Judeţean Olt sub nr. 13242/04.12.2015; 
- Raportul comun nr. 13733/11.12.2015 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  
- Raportul nr. 13953/16.12.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană, administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Raportul nr. 13972/16.12.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 13974/16.12.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Prevederile art.14, art.15, art.22 și art.221 alin.(3) și (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor 
ce aparţin domeniului public al judeţului Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile art.136 alin.(4) din Constituția României; 
- Prevederile art.3 alin.(1), alin.(3) şi (4), art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art.858 – 862 alin.(1) şi art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al 
României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 
art.45 alin.(3) şi 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 trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 
Local al comunei Tătulești, a unei părți din zona drumului județean DJ 703. 
           (2). Darea în administrare a zonei drumului prevăzută la alin.(1), se face pentru realizarea de 
către Consiliul Local al comunei Tătulești a proiectului „Refacere după inundații a șanțului pe DJ 703 
și Canal Matache în comuna Tătulești, județul Olt”; 
           (3). Zona drumului care se dă în administrare, este situată în intravilanul comunei Tătulești, pe 
partea dreaptă a drumului județean DJ 703, de la km 51+910 la km 52+110.  
 



 

Art.2. După recepția finală a lucrărilor proiectului prevăzut la art.1 alin.(2), zona drumului județean DJ 
703 dată în administrarea Consiliului Local al comunei Tătulești, se retransmite în administrarea 
Consiliului Județean Olt. 
 
Art.3. Predarea - primirea zonei drumului prevăzută la art.1, se face pe bază de protocol încheiat între 
Consiliul Judeţean Olt și Primăria comunei Tătulești, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt și Consiliului Local al comunei Tătulești, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al Judeţului  

                                                                            Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 17.12.2015 
Nr. 178 
N.C./2ex. 
 

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

 
 



 

 
HOTARÂRE 

 
cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Județului Olt, din administrarea 
Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt  
 
 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 13734/11.12.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
13735/11.12.2015; 
- Adresa nr. 91545/10.12.2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 13655/10.12.2015; 
- Raportul comun nr. 13736/11.12.2015 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și Direcţiei Tehnice 
şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  
- Raportul nr. 13954/16.12.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană, administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Raportul nr. 13973/16.12.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 13978/16.12.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor 
ce aparţin domeniului public al judeţului Olt, cu modificările și completările ulterioare; 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- Prevederile art.136 alin.(4) din Constituția României; 
- Prevederile art.3 alin.(1), alin.(3) şi art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art.2 - 5 din Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004, republicată, privind 
atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului;  
- Prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 
ulterioare; 
- Prevederile art.858 – 862 alin.(1) şi art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al 
României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, modificată prin O.G. nr. 31/2015; 
- Prevederile art.11 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.1, art.5, art.15 - 34 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr. 118/2014, 
 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 
art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.c) și art.123 alin.(1) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 
215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 
  

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



 

Art.1. (1). Se aprobă trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Județului Olt, din 
administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt.  
           (2). Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la art.1, sunt menționate în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. În imobilele prevăzute la art.1, vor funcționa serviciile sociale aflate în subordinea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 
 
Art.3. Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta, 
în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre şi prin protocolul de predare - primire.  
 
Art.4. Predarea - primirea imobilelor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între 
Consiliul Judeţean Olt, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul 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 și 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în termen de 10 zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri. 
 
Art.5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt răspunde de obligațiile ce îi 
revin și colaborează, după caz, împreună cu persoanele fizice sau juridice care deţin părţi din acelaşi 
imobil, pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din  Legea nr. 307/2006, în vederea asigurării 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.   
 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii - 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 și 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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, 17.12.2015 
Nr. 179 
N.C./2ex. 
 

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



 

ANEXA 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 179/17.12.2015 

 

 
Nr. 
inv. 

 
Codul de 

Clasificare 

 
Denumirea bunului 

Număr cadastral 
conform inventarului 

bunurilor care 
aparţin domeniului 

public al  
Judeţului Olt 

 
Elemente de identificare 

 
Denumirea actuală a bunului 

0 1 2 3 4 5 
1115 1.6.2. CENTRUL DE 

PLASAMENT 
„PRICHINDEL” + 

PAVILION CENTRAL 

53073 Str. Drăgăneşti, *nr. 7, 
Slatina, 
S.c. = 1656,00 mp 
S.d. = 3200,00 mp 
Vecinătăţi: 
E = C.M.J. OLT 
V = Bloc locuinţe 
S = Str. Drăgăneşti 
N = Bloc locuinţe 
S. Teren = 8303,00 mp 

• Sediul DGASPC OLT  
• Complex Servicii Slatina 
 
*nr. 7 devine nr. 29, conform HCJ 
124/29.11.2007, poziţia - 1115 

1119 1.6.2. CENTRUL DE 
PLASAMENT  

„SPERANŢA” SLATINA 

55913 Str. Zmeurei, nr. 5, Slatina 
S.c. = 468,00 mp 
S.Teren = 1106,00 mp 

Complexul  servicii „Amicii” Slatina 

1126 1.6.2. CENTRUL DE 
PLASAMENT „ZORILE” 

CORPUL C 
(CLUB+BECI) (S+P) 

4810 Str. Centura Basarabilor, 
nr. 8, Slatina, (S+P) 
S.c. = 103,00 mp 
S.d. = 179,00 mp 

Complex servicii pentru  persoane 
vârstnice Slatina 

1127 1.6.2. CENTRUL DE 
PLASAMENT „ZORILE” 

CENTRALĂ TERMICĂ ȘI 
SPĂLĂTORIE 

4810 Str. Centura Basarabilor, 
nr. 8, Slatina,  
S.c. = 195,00 mp 
S.d. = 320,00 mp 

Clădire centrală termică + birouri 
 
 

1134 1.6.2. CENTRUL DE 
PLASAMENT 

3162/1 Str. Dragoş Vodă, nr. 2A 
Caracal 

• Centrul de recuperare şi 
reabilitare a persoanelor cu 



 

 „SF. ELISABETA” 
CORP PRINCIPAL 

S.c. + S.d. = 3025 mp 
 

handicap Caracal 
• Centrul de recuperare a copilului 

cu dizabilităţi  - Caracal 
1142 1.6.2. CENTRUL DE 

PLASAMENT 
 „FLOARE DE COLŢ” 
PAVILION CENTRAL 

(S+P+1) 

50440 Str. Plopului, nr. 16 Bis, 
Balş 
(S+P+1) 
S.c. = 1403,00 mp 
S.d. = 2796,00 mp 
Vecinăţăţi: 
E = Str. Plopului 
V = str. Cireşului 
S = Şcoala Ajutătoare 
N = Str. Plopului 
S. Teren = 7369,00 mp 

Centrul de plasament "FLOARE 
DE COLŢ" Balş 

1161 1.6.2. SPAŢIU CAZARE – 
CENTRUL DE 
PLASAMENT 
 „CIREŞARII” 

 (P+4) 

50004 Str. Bibescu Vodă, nr. 
40A, Corabia, (P+4) 
S.c. = 210,00 mp 
S.d. = 1050,00 mp 
Vecinăţăţi: 
E = Str. Bibescu Vodă 
V = S.C. PLUS S.R.L. 
S = S.C. PLUS S.R.L. 
N = S.C. PLUS S.R.L. 
S. Teren = 6871,00 mp 

Complex servicii persoane adulte 
Corabia 

1162 1.6.4. CLĂDIRE 
ADMINISTRATIVĂ 

CENTRUL DE 
PLASAMENT 
„CIREŞARII” 

 (P+1) 

50004 Str. Bibescu Vodă, nr. 
40A, Corabia, (P+1) 
S.c. = 292,00 mp 
S.d. = 574,00 mp 
 

Centrul de îngrijire pentru tineri 
peste 18 ani Paşi spre  
viitor Corabia 

1163 1.3.1. ATELIER FASONAT 
ARMĂTURI – CENTRUL 

DE PLASAMENT  
„CIREŞARII” 

50004 Str. Bibescu Vodă, nr. 
40A, Corabia,  
S.c. = 303,00 mp 

Clădire anexă 

1164 1.3.1. ATELIER CONFECŢII 50004 Str. Bibescu Vodă, nr. Clădire anexă 



 

METALICE – CENTRUL 
DE PLASAMENT 

„CIREŞARII” 

40A, Corabia,  
S.c. = 306,00 mp 

1165 1.3.1. ATELIER PRELUCRĂRI 
METALICE – CENTRUL 

DE PLASAMENT 
„CIREŞARII” 

50004 Str. Bibescu Vodă, nr. 
40A, Corabia,  
S.c. = 304,00 mp 

Clădire anexă 

1166 1.3.1. ATELIER MECANIC – 
CENTRUL DE 
PLASAMENT 
„CIREŞARII” 

 

50004 Str. Bibescu Vodă, nr. 
40A, Corabia,  
S.c. = 51,00 mp 
 

Clădire anexă 

1170 1.6.2. CENTRUL DE 
PLASAMENT 
„SF. ELENA” 

(S+P+1) 

1841 Str. C.A. Rosetti, nr. 21, 
Corabia, (S+P+1) 
S.c. = 381,00 mp 
S.d. = 883,00 mp 
S. Teren = 1484,00 mp 
Vecinăţăţi: 
E = Fam. Rişca 
N = Fam. Ciobanu şi Fam. 
Dabu 
S = Str. C.A. Rosetti. 
V = Bl. P5 

Complex servicii "SF. ELENA" 
Corabia 

1178 1.6.2. CENTRUL DE 
PLASAMENT 

 „SF. IOACHIM ŞI ANA” 
+ GRĂDINIŢA PENTRU 
COPIII CU DEFICIENŢE 

(S+P+2) 

4819 Str. Plevnei, *nr. 6, 
Slatina, (P+2), 1/2 
S.c. = 470,00 mp 
S.d. =1880,00 mp 
Vecinăţăţi: 
E = Şcoala ,,C-tin 
Brâncoveanu" 
V = Bl. nr. 17 
N = Blocuri de locuinţe 
S = Str. Plevnei. 
S. Teren = 3193,00 mp 

• Complex servicii "Sf. Ştefan " 
Slatina  

•  Centrul de recuperare şi 
reabilitare a copilului cu 
dizabilităţi  Slatina 

 
*nr. 6 devine nr. 7A, conform HCJ 
124/29.11.2007,  
Poziţia - 1178 

1242 1.6.2. CĂMIN SPITAL PENTRU 50008 Comuna Cezieni Centrul de recuperare şi reabilitare 



 

MINORI CU HANDICAP, 
CEZIENI 

PAVILION NR.1 
(S+P+1) 

S.c. = 379,00 mp 
S.d. = 945,00 mp 
Vecinăţăţi: 
E = Dispensar Uman 
V = Stadion 
N = Pădure 
S = Str. Principală 
S. Teren = 18695,00 mp 

a persoanelor cu  
handicap Cezieni 

1249 1.6.2. CĂMIN SPITAL 
BOLNAVI CRONICI 

ȘOPÎRLIŢA + 
PAVILIONUL CENTRAL 

(P+1) 

329 Comuna Şopîrliţa, (P+1) 
S.c. = 336,00 mp 
S.d. = 672,00 mp 
Vecinăţăţi: 
E = IAS Şopîrliţa 
V = Ciocan Ion 
N = IAS Şopârliţa 
S = DC 
S. Teren = 7071,00 mp 
 

Centrul de îngrijire şi asistenţă 
Şopârliţa 

1264 1.6.2. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE 
ŞI ASISTENŢĂ, FĂLCOIU 

PAVILION CENTRAL 
(P+1) 

690 Comuna Fălcoiu (P+1) 
S.c. = 298,00 mp 
S.d. = 596,00 mp 
Vecinăţăţi: 
E = DN 
V = Dealul Vii 
N = Niculăiţă Marin 
S = teren agricol Consiliul 
Local 
S. Teren = 35086,00 mp 

Cămin persoane vârstnice Fălcoiu 

1449 1.6.2. COMPLEX SERVICII 
PERSOANE ADULTE 

SLATINA 

53551 Str. Toamnei, *nr. 6, 
Slatina 
S.Teren = 4130,00 mp 
S.c. = 1394,00 mp 

Complex servicii  persoane adulte  
Slatina 
*nr. 6 devine nr. 11, conform CF nr. 
53551 

1484 1.6.2. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE 
ŞI ASISTENŢĂ 

 - MODUL SLATINA - 

54513 Str. Arcului, nr. 73A, 
Slatina 
S.Teren = 607 mp 

Centrul de îngrijire şi asistenţă - 
Modul  Slatina 
 



 

1485 1.6.2. CENTRUL DE 
INTEGRARE PRIN 

TERAPIE 
OCUPAŢIONALĂ 

DRĂGĂNEŞTI - OLT 

- Str. Carităţii, nr. 22, 
Drăgăneşti - Olt 

Centrul de integrare prin terapie 
ocupaţională Drăgăneşti - Olt 

 
PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 
 
 
 

                                                                                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                                                    Secretar al Judeţului  

                                                                                                                                                                     Gabriel BULETEANU 
                          Director Executiv 
                           Cornel MOTOI 
 

 
                            Şef Serviciu 
                  Administrarea Patrimoniului, 
       Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 
       Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice  
         şi Autoritatea Judeţeană de Transport 
                         Costinel NETCU                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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.13.217/03.12.2015 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 
- raportul Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu,, Slatina nr.853/03.12.2015 inregistrat la Consiliul 

Judetean Olt sub nr.13.185/03.12.2015. 
- nota de fundamentare nr.257/17.11.2015 inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 

nr.12.594/17.11.2015. 
- 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, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

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

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.8/10.02.2015,cu privire la aprobarea bugetului 
judetului Olt pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare.  

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

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

Art.1. Se aproba virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
    Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Directiei Economice Buget-Finanţe, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu,, Slatina si Centrului 
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt pentru aducerea  la 
îndeplinire . 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
                                                                Avizat, 

                                                                     Secretar al  Judeţului 
                                                                                               Gabriel BULETEANU 
    Director Executiv,                                          Constanţa DUMITRU                                              

Sef Serviciu Buget,Impozite  
                                                                 Marinela DIACONESCU 

Slatina 
Nr.438/24.11.2015 
M.D/M.D( 



 

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT 
                                                             
                                                                                                             Anexă la   
                                                                           Dispoziţia  nr.             /                                                    
   
VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL  ACELUIAŞI  CAPITOL  BUGETAR  PE  

SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE ÎN TRIMESTRUL  IV  2015 
 
Cap.67.02 ,,CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE,, 
Paragraful.67.02.03.02 ,, Biblioteci publice, comunale, orasenesti, municipale  -  Biblioteca Judeteana 
,, Ion Minulescu,, Slatina 
Titlul II – Bunuri şi servicii  

        -mii lei-  
Cod indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

67.02.03.02 Biblioteca Judeţeană Ion Minulescu -38 +38 

20 Bunuri şi servicii 
din care pe articole şi pe alineate 

 

-38 +38 

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica -20  
20.01.04 Apa, canal si salubritate -4  
20.01.30 Alte bunuri si servicii -2  
20.06.01 Deplasari interne -2  

20.11 Carti, publicatii si materiale 
documentare 

 +38 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -10  

 
 

PRESEDINTE 
Paul STANESCU 

 
Contrasemneaza                                                                                                                                                                    

Secretar al Judetului Olt 
                                                                                                         Gabriel BULETEANU 

                                                                                                                           
                                                                                                                                   Director executiv  

                                                                                Constanţa DUMITRU                        
                    
 
                                     Intocmit                                Sef Serviciu Buget,Impozite si Taxe 

                     Mari 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
                                                              

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.1196/02.11.2015 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- raportul Scolii Gimnaziale Speciale Bals nr.1495/29.10.2015 inregistrat la Consiliul Judetean Olt 
sub nr.11917/30.10.2015. 

- 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, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

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

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.8/10.02.2015,cu privire la aprobarea bugetului 
judetului Olt pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare.  

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

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

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

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                Avizat, 
                                                                     Secretar al  Judeţului 

                                                                                               Gabriel BULETEANU 
 
Slatina 
Nr.426/10.11.2015 
M.D/M. 
 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT 
                                                                                   
 
                                                                                                                  Anexă la   
                                                                                     Dispoziţia  nr.             /                                                    
   
 
 
 
 
VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL  ACELUIAŞI  CAPITOL  BUGETAR  PE  

SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE ÎN TRIMESTRUL  IV  2015 
 
 
 
 
Cap.65.02 ,,INVATAMANT,, 
Paragraful 65.02.07.04.--  Invatamant special - ,, Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta 
Educationala Olt  ,, 
Titlul II –Bunuri si servicii    
                                                                                                                    -mii lei- 

Cod 
indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

65.02.07.04 Centrul Judetean de Resurse 
 si de Asistenta Educationala Olt 

-29 +29 

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

  

20.01.07 Transport -29  

20.01.01 Furnituri de birou  +5 

20.01.04 Apa, canal si salubritate  +1 

20.01.06 Piese de schimb  +4 

20.01.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  +5 

20.05.30 Alte obiecte de inventar  +14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cap.65.02 ,,INVATAMANT,, 
Paragraful.65.02.07.04 -  Invatamant special - ,, Şcoala Gimnaziala  Speciala  Bals,,  
Titlul II –Bunuri si servicii    

 
       -mii lei-  

Cod indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

65.02.07.04 Şcoala Profesionala  Speciala  Bals -12 +12 

20 Bunuri şi servicii 
din care pe articole şi pe alineate 

 

-12 +12 

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica -7  
20.01.04 Apa, canal si salubritate -2  
20.01.07 Transport 

 
-2  

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet -1  
20.05.30 Alte obiecte de inventar  +6 

20.13 Pregatire profesionala  +6 
 
 
 
 

PRESEDINTE 
Paul STANESCU 

 
Contrasemneaza                                                                                                                                                                 

Secretar al Judetului Olt 
                                                                                                         Gabriel BULETEANU 

                                                                                                                           
                                                                                                                                   Director executiv  

                                                                                Constanţa DUMITRU                     
                    
 
                                     Intocmit                                Sef Serviciu Buget,Impozite si Taxe 

                     Marinela DIACONESCU                             Nicolaie BUSOIU                                                           
                                                                      

 
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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.13.854/15.12.2015 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- adresa Scolii Gimnaziale Speciale Bals nr.1767/08.12.2015 inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 
nr.13.669/10.12.2015. 

- adresa Scolii Profesionale Speciale Bals nr.1107/14.12.2015 inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 
nr.13.835/14.12.2015. 

- nota de fundamentare nr.631/14.12.2015 a Muzeului Judetean Olt inregistrata la Consiliul Judetean Olt 
sub nr.13.840/14.12.2015. 

- nota de fundamentare nr.1417/15.12.2015 a Serviciului Judetean de Paza Olt inregistrata la Consiliul 
Judetean Olt sub nr.13.845/15.12.2015. 

- 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, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

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

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.8/10.02.2015,cu privire la aprobarea bugetului 
judetului Olt pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare.  

- prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 
- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.460/14.12.2015 cu privire la 

organizarea, implementarea 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, Scolii Profesionale Speciale Bals, 
Muzeului Judetean Olt si Serviciului Judetean de Paza Olt pentru aducerea  la îndeplinire . 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
                                                                Avizat, 

                                                                     Secretar al  Judeţului 
                                                                                                  Gabriel BULETEANU 
    Director Executiv,                                      

     Constanţa DUMITRU     
                                                  Sef Serviciu Buget,Impozite si Taxe 
Slatina 
Nr.464/17.12.2015 
M.D/M. 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT 
                                                             
                                                                                                            Anexă la   
                                                                     Dispozitia nr.                                            
   

VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL  ACELUIAŞI  CAPITOL  BUGETAR  PE  
SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE 

 ÎN TRIMESTRUL  IV  2015 
 

 
 
 
Cap. 65.02 ,,INVATAMANT,, 
Paragraful 65.02.07.04 -  Invatamant special - ,,Şcoala Profesionala  Speciala  Bals,,  
Titlul II - Bunuri si servicii    

 
       - mii lei-  

Cod indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

65.02.07.04 Şcoala Profesionala  Speciala  Bals -11 +11 

20 Bunuri şi servicii 
din care pe articole şi pe alineate -11 +11 

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional  +5 

20.01.30 Alte bunuri si sevicii pentru intretinere 
si functionare   +6 

20.01.07 Transport -11  
 
Cap. 65.02 ,,INVATAMANT,, 
Paragraful 65.02.07.04 -  Invatamant special - ,,Şcoala Gimnaziala  Speciala  Bals,,  
Titlul I - Cheltuieli de personal 
Titlul II - Bunuri si servicii    

       -mii lei-  

Cod indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

65.02.07.04 Şcoala Gimnaziala  Speciala  Bals -15 +15 

10 Cheltuieli de personal -3 +3 
10.01.11 Fond aferent platii cu ora -3  
10.02.05 Transport la si de la locul de munca  +3 

20 
Bunuri şi servicii 
din care pe articole şi pe alineate 
 

-12 +12 

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica -12  

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 
si functionare  +12 

 
 
 



 

Cap. 67.10  ,,CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE,, 
Paragraf 67.10.03.03  Muzee - ,,Muzeul Judeţean Olt,, 
Titlul I - Cheltuieli de personal 
Titlul II - Bunuri şi servicii  
 
 
 

        -mii lei-  

Cod indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

67.10.07.04          Muzeul Judeţean Olt -62 +62 

10 Cheltuieli de personal -37  
10.01.01 Salarii de baza -16,4  
10.01.13 Indemnizatii de delegare -1,6  
10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat -2,3  
10.03.02 Contributii de asigurari de somaj -1  

10.03.03 Contributii de asigurari sociale de 
sanatate -1,7  

10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente 
de munca si boli profesionale -3  

10.03.06 Contributii pentru concedii si 
indemnizatii -11  

20 
Bunuri şi servicii 
din care pe articole şi pe alineate 
 

-25 +62 

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica -2,8  
20.01.04 Apa, canal si salubritate -5,3  
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet -1  

20.02 Reparatii curente -11,4  
20.05.30 Alte obiecte de inventar  +40 
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferuri -4,5  

20.11 Carti, publicatii si materiale 
documentare  +2 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  +20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cap. 61.10  ,,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA,, 
Subcapitolul 61.10.50 ,,Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale,, - Serviciul 
Judetean de Paza Olt 
 
Titlul I - Cheltuieli de personal 
 
                                                                                                                      -mii lei- 

Cod 
indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

61.10.50 Serviciul Judetean de Paza -10 +10 

10 Cheltuieli de personal 
din care pe articole şi pe alineate : -10 +10 

10.03.01 Contributii asigurari sociale de stat  +10 

10.03.03 Contributii asigurari sociale de sanatate -10  

 
 
 
 
     

Director executiv 
Constanţa DUMITRU 

 
                                                                 

 
 
                                                                                                                                   

                    
 
                            Intocmit                                              Sef Serviciu Buget, Impozite si Taxe 

          Marinela DIACONESCU                                              Nicolaie BUSOIU                                          
                                                                      

 
     

 Nico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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.14.230/22.12.2015 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- raportul Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt nr.1162/15.12.2015 inregistrat 
la Consiliul Judetean Olt sub nr.13.921/16.12.2015. 

- adresa  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului nr.94.133/18.12.2015 
inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.14.126/21.12.2015. 

- adresa Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale,, Doina Oltului,, 
nr.1334/22.12.2015 inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.14.209/22.12.2015. 

- raportul Bibliotecii Judetene Olt,, Ion Minulescu,, Slatina nr.950/22.12.2015 inregistrata la Consiliul 
Judetean Olt sub nr.14.217/22.12.2015. 

- 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, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

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

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.8/10.02.2015,cu privire la aprobarea bugetului 
judetului Olt pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare.  

- prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 
- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.460/14.12.2015 cu privire la 

organizarea, implementarea 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, Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt, 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Traditionale,, Doina Oltului,, si Bibliotecii Judetene Olt,, Ion Minulescu,, Slatina  
pentru aducerea  la îndeplinire . 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
                                                                Avizat, 

                                                                     Secretar al  Judeţului 
                                                                                                  Gabriel BULETEANU 

 
Slatina 
Nr.472/22.12.2015 
M.D/M. 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT 
                                                             
                                                                                                            Anexă la   
                                                                   Proiectul de  Dispozitie nr.                                            
   

VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL  ACELUIAŞI  CAPITOL  BUGETAR  PE  
SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE 

 ÎN TRIMESTRUL  IV  2015 
 

 
 
Cap.65.02 ,,INVATAMANT,, 
Paragraful 65.02.07.04.--  Invatamant special - ,, Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta 
Educationala Olt  ,, 
Titlul I- Cheltuieli de personal 
Titlul II –Bunuri si servicii   
                                                                                                                   
 
 -mii lei- 
Cod 
indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

 
65.02.07.04 

Centrul Judetean de Resurse 
 si de Asistenta Educationala Olt 

-6 +6 

10 Cheltuieli de personal 
Din care pe articole si pe alineate: 

-1 +1 

10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat  +1 

10.03.06 Concedii pentru concedii si indemnizatii -1  

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

-5 +5 

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica -5  

20.05.30 Alte obiecte de inventar  +5 

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

Cod 
indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 
 

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -1386 +1386 
68.02.06 Asistenţă sociala pentru familie şi copii -566 +566 

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

-566 +516 



 

20.01.01 Furnituri de birou  +40 
20.01.02 Materiale pentru curatenie  +50 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica -100  
20.01.06 Piese de schimb  +10 
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  +16 
20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter 

functional 
-100  

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

 +100 

20.02 Reparatii curente  +90 
20.03.01 Hrana pentru oameni -258  
20.04.01 Medicamente -10  
20.04.02 Materiale sanitare -40  
20.05.01 Uniforme si echipament  +100 
20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat  +50 
20.05.30 Alte obiecte de inventar  +40 
20.11 Carti si publicatii  +20 
20.13 Pregatire profesionala -7  
20.14 Protectia muncii -1  
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si sevicii -50  
57 Asistenta sociala 

din care pe articole si alineate: 
 +50 

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar  +50 
68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în  vârstă -820 +820 

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

-820 +820 

20.01.01 Furnituri de birou  +10 
20.01.02 Materiale pentru curatenie  +50 
20.01.05 Carburanti si lubrifianti  +90 
20.01.06 Piese de schimb  +30 
20.01.07 Transport -5  
20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter 

functional 
 +150 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

 +150 

20.02 Reparatii curente -30  
20.03.01 Hrana pentru oameni -595  
20.04.01 Medicamente  +50 
20.05.01 Uniforme si echipamente  +15 
20.04.02 Materiale sanitare -30  
20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat  +250 
20.05.30 Alte obiecte de inventar  +20 

20.11 Carti si publicatii  +5 
20.13 Pregatire profesionala -10  

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -150  
 
 
67.10,, Cultura, Recreere si Religie ” 
Paragraf 67.10.03.04 Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale ,,Doina 
Oltului ”  
Titlul II – Bunuri şi servicii  



 

                                                                                                             -mii lei- 
Cod indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

 
67.10.03.04 Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Traditionale  
,,Doina Oltului ” 

 

-100 +100 

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

-100 +100 

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

 +50 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

 +50 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -100  
          
  
 
Cap.67.02 ,,CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE,, 
Paragraful.67.02.03.02 ,, Biblioteci publice, comunale, orasenesti, municipale,,-   Biblioteca Judeteana 
,, Ion Minulescu,, 
 
Titlul II – Bunuri şi servicii  
                                                                                                                -mii lei-  

Cod indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

67.02.03.02 Biblioteca Judeţeană Ion Minulescu -9 +9 

20 Bunuri şi servicii 
din care pe articole şi pe alineate 

 

-9 +9 

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica -7  

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  +7 
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet -2  

20.11 Carti si publicatii  +2  
 
 

PRESEDINTE 
Paul STANESCU 

 
 
 

                                                                                                                           Contrasemneaza                                                                         
                                                                                                                              Secretar al Judetului Olt 

                                                                                          Gabriel BULETEANU 
                                                                                                                     
    

Director executiv 
Constanţa DUMITRU 

 
 



 

 
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.14.395/29.12.2015 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- nota de fundamentare nr.3451/28.12.2015 inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 
nr.14355/28.12.2015. 

- adresa  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului nr.95941/29.12.2015 
inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.14394/29.12.2015. 

- 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, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

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

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.8/10.02.2015,cu privire la aprobarea bugetului 
judetului Olt pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018, cu rectificarile ulterioare.  

- prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 
- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.460/14.12.2015 cu privire la 

organizarea, implementarea 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, Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor si  Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  pentru aducerea  la îndeplinire . 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
                                                                Avizat, 

                                                                     Secretar al  Judeţului 
                                                                                                 Gabriel BULETEANU 
    Director Executiv,                                      

     Constanţa  
 
        SLATINA 
        NR.594/30.12.2015 
        M.D/M.D(2ex) 

 
                                                                

 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT 
                                                             
                                                                                                            Anexă la   
                                                                                             Proiectul de  Dispozitie nr.                                           
   

VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL  ACELUIAŞI  CAPITOL  BUGETAR  PE  
SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE 

 ÎN TRIMESTRUL  IV  2015 
 

 
 
 
Cap. 54.10 ,, ALTE  SERVICII  PUBLICE  GENERALE  ,, 
Paragraful: 54.10 .10 ,, Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor ,, 
 Titlul II –Bunuri si servicii 

 
 

Cod indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

20 Bunuri şi servicii 
din care pe articole şi pe alineate 

 

-16 +16 

20.01.01 Furnituri de birou -3  
20.01.02 Materiale pentru curatenie -1  
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica -1  
20.01.04 Apa, canal si salubritate -2  
20.01.06 Piese de schimb  +1 
20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter 

functional 
-1  

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 
si functionare 

-1  

20.05.30 Alte obiecte de inventar -6  
20.06.01 Deplasari interne -1  

20.11 Carti, publicatii si materiale 
documentare 

 +4 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si sevicii  +11 
 
                                                                                   

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

Cod 
indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 
 

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -203 +203 
68.02.06 Asistenţă sociala pentru familie şi copii -97 +97 



 

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

-97 +97 

20.02 Reparatii curente -97  

20.05.30 Alte obiecte de inventar  +87 
20.13 Pregatire profesionala  +10 
68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în  vârstă -106 +106 

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

-106 +106 
 

20.01.02 Materiale pentru curatenie  +26 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica -56  

20.02 Reparatii curente  +30 
20.05.30 Alte obiecte de inventar  +50 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -50  

 
 
    

Director executiv 
Constanţa DUMITRU 

                                                                
 
 
                                                                                                                                   

                    
 
                            Intocmit                                            Sef Serviciu Buget, Impozite si Taxe 

          Marinela DIACONESCU                                              Nicolaie BUSOIU                                          
                                                                      

 
     

 
 

  
                                               Marinela DIACONESCU 

Nr. 
M.D/M.D(2ex) 

 

 


