
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul Relaţii Publice, A.T.O.P. şi  
Transparenţă Decizională                                     
Nr.2140/01.03.2016 
 
 

BULETIN INFORMATIV 
al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2015 

  
 

În baza prevederilor art. 5 alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, Consiliul Judeţean Olt a actualizat buletinul 
informativ pentru anul 2015 care cuprinde următoarele informaţii de interes public: 

 
       a)Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Judeţean Olt. 

 
Consiliul Judeţean Olt a fost constituit la data de 23.04.1992 şi funcţionează în baza 

prevederilor Constituţiei României, a Legii  administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentelor de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului de specialitate al acestuia. 

Consiliul judeţean Olt al cărui mandat se derulează în prezent a  fost constituit prin 
Hotărârea nr. 67 din 28 iunie 2012 pentru un mandat de 4 ani si este format din 30 
consilieri judeteni, 2 Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt şi Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt.  

 
       b)Structura organizatorică a Consiliului Judeţean Olt a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.107/29.07.2013, începând cu data de 01.09.2013 şi 
cuprinde: 
 

              Secretar al Judeţului 
 

Direcţia Economică, Buget-Finanţe 
        1. Serviciul financiar - contabilitate; 
        2.Serviciul Buget, impozite şi taxe  
        3.Biroul Informatică şi Administrativ; 

Direcţia Tehnică  
        1. Serviciul Tehnic, Investiţii 
        2.Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea 
Judeţeană de Transport  
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 Arhitectul Şef al Judeţului 
        1.Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina in 
Construcţii. 
         2. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi 
Strategii de Mediu                            

Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul 
Oficial al Judeţului 
           Serviciul juridic- contencios. 
           Serviciul Relaţii Publice, ATOP şi Transparenţă Decizională 
           Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare 
           Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări 
           Serviciul Dezvoltare Regională 
           Compartimentul Audit Public Intern 
            Cabinet Preşedinte   

 
 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL  
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

 
 

Luni – Joi Vineri 
08:00 – 16:30  08:00 – 14:00  

 
 

Potrivit prevederilor dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.43/2009, 
Programul de lucru cu publicul al Consiliului Judeţean Olt, asigurat de către 
funcţionarii publici din cadrul Serviciului  Relaţii Publice, A.T.O.P.şi Transparenţă 
Decizională este următorul: 

 
 

Luni Marţi, Joi şi 
Vineri 

 Miercuri 

08:30 – 16:30 08:30 – 18:30 
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PROGRAMUL DE AUDIENŢE 
 
 

 
 Paul STANESCU                                       PREŞEDINTE 
         Miercuri                                           orele 10.00-12.00 
 
 Marius OPRESCU                                   VICEPREŞEDINTE 
                         
             Marţi                                              orele 10.00-12.00 
 
 Pavel BELINSKI                                    VICEPREŞEDINTE 
              Joi                                                  orele 10.00-12.00 
 
Gabriel BULETEANU                                 SECRETAR 
            Luni                                               orele 10.00-12.00 
 

  
 
 

       c) Numele şi prenumele funcţionarilor publici din cadrul Serviciului  
Relaţii Publice, A.T.O.P.şi Transparenţă Decizională. 
 

 Tănăsescu Magda 
 Cazangiu Alexandra 
 Lolea Vasile 
 Ţolu Magdalena 
 Peligrad Andreea 
 Ionică Ilie Iulian 
 

   d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Olt: 
 Denumire:  Consiliul Judeţean Olt ; 
 Sediul :   Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 14; 
 Telefon:  0249/431.080; 
 Fax:  0249/431.122; 
 E-mail:  cjolt@cjolt.ro; 
 Adresa web: www.cjolt.ro. 
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         e)Sursele financiare ale Consiliului Judeţean Olt 
Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2015 (forma 

iniţială):                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                      - lei - 

 
VENITURI TOTAL, din care:               200.650.000 

 
- Venituri proprii                   47.281.000 

 cote defalcate din impozitul pe venit              26.380.000 
 sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit                 18.371.000 
 taxe pe utilizarea bunurilor             670.000 
 venituri nefiscale            1.860.000 

- Sume defalcate din TVA                           79.174.000 
 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la niv. jud.              42.450.000 
 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare              36.724.000 

- Subvenţii primite din bugetul de stat               69.067.000 
 Susţinerea derulării proiectelor 

finanţate din FEN postaderare         2.653.000 
 Finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap                64.451.000 
 Finanţarea Camerelor Agricole            769.000 
 Subvenții de la alte administrații         1.194.000 

- Sume primite de la UE în cadrul plăţilor 
efectuate                     5.128.000 

CHELTUIELI  TOTAL, din care:               230.650.000 
 

- Autorităţi publice şi acţiuni externe                         27.642.000 
- Alte servicii publice generale           5.171.000 
- Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi       2.847.000 
- Apărare                          545.000 
- Ordine publică şi siguranţă naţională            600.000 
- Învăţământ                    18.764.000 
- Sănătate                      8.685.000 
- Cultură recreere şi religie                 15.230.000 
- Asigurări şi asistenţă socială               107.200.000  
- Protecţia Mediului                   17.000.000 
- Acţiuni generale economice           1.693.000 
- Agricultură, silvicultură,  

piscicultură şi vânătoare              769.000 
- Transporturi                    24.504.000 
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REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                -30.000.000 

 
Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2015 (forma 

finală):                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                     - lei - 

 
VENITURI TOTAL, din care:               261.884.000 

 
- Venituri proprii                   48.379.000 

 cote defalcate din impozitul pe venit              26.380.000 
 sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit                 18.371.000 
 taxe pe utilizarea bunurilor             670.000 
 venituri nefiscale            1.860.000 
 operațiuni financiare           1.098.000 

 
- Sume defalcate din TVA                           96.608.000 

 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la niv. jud.              46.084.000 

 Sume defalcate din TVA pt. drumuri                7.113.000 
 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare              43.411.000 
 

- Subvenţii primite din bugetul de stat               94.882.000 
 Subv. de la bugetul de stat 

către bug. loc. pt. fin. inv. în sănătate        9.692.000 
 Susţinerea derulării proiectelor 

finanţate din FEN postaderare               10.629.000 
 Finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap                68.000.000 
 Finanţarea Camerelor Agricole         1.272.000 
 Finanțarea PN de Dezvoltare Locală        3.609.000 

 
- Subvenţii de la alte administrații                  1.680.000 

 
- Sume primite de la UE în cadrul plăţilor 

efectuate                   22.015.000 
 
 

CHELTUIELI  TOTAL, din care:               310.619.000 
 

- Autorităţi publice şi acţiuni externe                         34.636.000 
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- Alte servicii publice generale              962.000 
- Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi       2.417.000 
- Apărare                          652.000 
- Ordine publică şi siguranţă naţională                    600.000 
- Învăţământ                    19.497.000 
- Sănătate                    18.715.000 
- Cultură recreere şi religie                 14.053.000 
- Asigurări şi asistenţă socială               115.711.000 
- Protecţia Mediului                   64.985.000 
- Acţiuni generale economice           1.893.000 
- Agricultură, silvicultură,  

piscicultură şi vânătoare           1.272.000 
- Transporturi                    35.226.000 

 
 
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                           -48.735.000 

 
 

Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli 
 

 Contul de execuţie a bugetului local la data de 31 decembrie 2015 se  reflectă 
în  Anexa  nr. 12 – Venituri şi în Anexa nr. 13 - Cheltuieli. 
 

 - lei - 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate 

 
% 
 

 
TOTAL VENITURI, din care: 
 

200.650.000 261.884.000 245.377.074 93,70 

1. Venituri proprii, din care: 47.281.000 48.379.000 50.920.254 105,25 
     - cote defalcate din impozitul pe 
venit  26.380.000 26.380.000 30.623.560 116,09 

- sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit 18.371.000 18.371.000 17.733.191 96,53 

- taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea 
de activităţi  

670.000 670.000 636.245 94,96 

- venituri nefiscale 1.860.000 1.860.000 1.922.218 103,35 
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- venituri din capital - - 5.040 - 
- operațiuni financiare - 1.098.000 - - 

2. Sume defalcate din TVA, din care: 79.174.000 96.608.000 96.143.257 99,52 
- sume defalcate din TVA pentru 
 finanţarea cheltuielilor 
descentralizate 

42.450.000 46.084.000 45.619.257 98,99 

- sume defalcate din TVA pentru 
drumuri 

- 7.113.000 7.113.000 100,00 

- sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

36.724.000 43.411.000 43.411.000 100,00 

3. Subvenţii, din care: 69.067.000 94.882.000 90.545.000 95,43 
- subvenții de la bugetul de stat pt. 
finanț. invest. în sănătate  

 
- 

 
9.692.000 

 
6.298.000 

 
64,98 

- susţinerea derularii proiectelor 
finanţate  
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 

 
2.653.000 

 
10.629.000 

 
13.731.725 

 
129,19 

- finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

64.451.000 68.000.000 67.929.469 99,90 

- finanţarea camerelor agricole 769.000 1.272.000 928.877 73,02 
- finanțarea programului național de 
Dezvoltare Locală 

- 3.609.000 1.011.971 28,04 

- subvenții de la alte administrații 1.194.000 1.680.000 644.958 38,39 
4. Sume primite de la UE în cadrul 
plăţilor efectuate 

5.128.000 22.015.000 7.768.563 35,29 

Denumirea indicatorilor 
Credite 
bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
Efectuate % 

 
TOTAL CHELTUIELI, din care: 
 

 
230.650.000

 
310.619.000 

 
264.126.091 

 
85,03 

51.02. Autorităţi publice şi acţiuni 
externe 

27.642.000 34.636.000 32.342.632 93,38 

54.02. Alte servicii publice generale 5.171.000 962.000 857.515 89,14 
55.02. Tranzacţii privind datoria 
publică şi împrumuturi 

2.847.000 2.417.000 2.269.387 93,89 

60.02. Apărare 545.000 652.000 648.895 99,52 
61.02. Ordine publică şi siguranţă 
naţională 

600.000 600.000 494.101 82,35 

65.02. Învăţământ 18.764.000 19.497.000 18.025.622 92,45 
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66.02. Sănătate 8.685.000 18.715.000 9.678.177 51,71 
67.02. Cultură, recreere şi religie 15.230.000 14.053.000 13.154.730 93,61 
68.02. Asigurări şi asistenţă socială 107.200.000 115.711.000 112.803.609 97,49 
74.02. Protecţia mediului 17.000.000 64.985.000 45.027.435 69,29 
80.02. Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă 

1.693.000 1.893.000 1.088.404 57,50 

83.02. Agricultura, silvicultura, 
piscicultura 
 si vânătoare 

769.000 1.272.000 928.877 73,02 

84.02. Transporturi 24.504.000 35.226.000 26.806.707 76,10 
 
EXCEDENT 
 

 
-30.000.000 

 
-48.735.000 

 
-18.749.017 

 
- 

 
1. Referitor la Contul de execuţie a bugetului local – Venituri, prevederile 

bugetare definitive în anul 2015 au fost în sumă de 261.884.000 lei, încasările realizate 
fiind de 245.377.074 lei, în procent de 93,70 %. 
 Drepturile constatate sunt în sumă de 246.871.040 lei, din anul curent 
245.751.254 lei, reprezentând drepturi constatate în anul 2015 iar diferenţa de 
1.119.786 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenţi din care o parte s-au 
încasat în anul 2015 iar diferenţa urmează a se încasa în perioada următoare. 
 Drepturile constatate de încasat în sumă de 1.493.966 lei, reprezintă în cea mai 
mare parte dividendele cuvenite Consiliului Județean Olt de la Compania de Apă 
Olt, înregistrate în contabilitate în cursul anului 2015, în sumă de 1.304.295 lei, iar 
diferența în sumă de 189.671 lei reprezintă contravaloarea amenzilor rezultate în 
urma aplicării Proceselor verbale de contravenţie, a autorizaţiilor speciale de 
transport, eliberate conform legislaţiei în vigoare, precum şi a contractelor încheiate 
între Consiliul Judeţean Olt în calitate de administrator al drumurilor judeţene şi 
utilizatorii suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean, pe baza tarifelor 
care au fost actualizate anual prin hotărâri ale consiliului judeţean,  urmând să luăm 
măsurile legale pentru încasarea acestora în perioada următoare. 
 Referitor la Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli, facem următoarele 
precizări: din totalul creditelor bugetare definitive ale anului 2015 în sumă de 
310.619.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 264.126.091 lei, reprezentând 85,03 %, 
se înregistrează o economie în sumă absolută de 46.492.909 lei.  

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 68.02 „Asigurări şi 
asistenţă socială”, care din totalul creditelor în sumă de 115.711.000 lei s-au efectuat 
plăţi în sumă de 112.803.609 lei, urmat de capitolul 74.02 „Protecția mediului” cu 
plăți în sumă de 45.027.435 lei, capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” 
cu plăţi în sumă de 32.342.632 lei, capitolul 84.02 „Transporturi” cu plăţi în sumă de 
26.806.707 lei, capitolul 65.02 „Învăţământ” cu plăţi în sumă de 18.025.622 lei, 
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capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 13.154.730 lei, 
capitolul 66.02 „Sănătate” cu plăţi în sumă de 9.678.177 lei, capitolul 55.02 
„Tranzacţii privind datoria publică împrumuturi” cu plăţi în sumă de 2.269.387 lei, 
capitolul 80.02 „Acțiuni generale economice comerciale și de muncă” cu plăți în sumă 
de 1.088.404 lei, capitolul 83.02 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare” 
cu plăţi în sumă de 928.877 lei, capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” cu 
plăţi în sumă de 857.515 lei, capitolul 60.02 „Apărare” cu plăţi în sumă de 648.895 lei 
și capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” cu plăţi în sumă de 494.101 
lei. 

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-a efectuat în limita, 
creditelor bugetare  aprobate, nu s-a înregistrat  refuz de viză de control financiar-
preventiv, cheltuielile efectuându-se în conformitate cu legile în vigoare. 

2. Referitor la Contul de execuţie a bugetului creditelor interne la data de 
31.12.2015, prevederile la partea de venituri sunt în sumă de 5.678.000 lei, încasările 
fiind în sumă de 5.677.764 lei, realizându-se un procent de 100,00 % și reprezintă 
sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr. 2/2015 pentru 
finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile administrativ 
teritoriale. 

La partea de cheltuieli din totalul creditelor bugetare la data de 31.12.2015 în 
sumă de 5.678.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 5.677.764 lei, în procent de 
100,00 % și reprezintă transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 
conform OUG nr. 2/2015. 

3. Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 
31.12.2015 se prezintă astfel: prevederile la partea de venituri sunt în sumă de 
544.000 lei, încasările fiind în sumă de 534.173 lei, realizându-se un procent de 98,19 
%. 

La cheltuieli din prevederile bugetare pe anul 2015 în sumă de 544.000 lei, 
plățile au fost în sumă de 497.122 lei, aferente în întregime Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, reprezentând un procent de realizare de 
91,38 %. 

4. Referitor la Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii – Venituri, prevederile bugetare definitive ale anului 2015 
sunt în sumă de 164.233.000 lei, încasările realizate fiind de 141.047.034 lei, în 
procent de 85,88 %. 

Drepturile constatate sunt în sumă de 158.690.031 lei, din care: 
- din anii precedenţi 21.028.546 lei, reprezentând sume neîncasate anii anteriori 

de către spitale 20.989.027 lei, din contractele încheiate cu casa de asigurări de 
sănătate 20.676.707 lei, venituri din prestări servicii specifice activităţii acestora 
304.954 lei, venituri din concesiuni şi încirieri 7.366 lei şi suma de 39.519 lei de către 
Serviciul Judeţean de Pază Olt  pentru serviciile de pază prestate.  
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- din anul curent 137.661.485 lei, reprezentând drepturi constatate în anul 2015 
de către spitale, Serviciul Judeţean de Pază Olt şi celelalte instituţii din subordinea 
Consiliului Judeţean Olt. 
 Drepturi constatate de încasat în sumă de 17.635.853 lei, reprezentând sume 
neîncasate de către spitale şi Serviciul Judeţean de Pază Olt pentru serviciile 
prestate, urmând să ia măsurile legale necesare pentru încasarea acestora în perioada 
următoare, ponderea cea mai mare reprezentând-o veniturile din contractele 
încheiate de catre spitale cu casele de asigurari sociale de sănătate în sumă de 
17.382.054 lei, iar diferența în sumă de 253.799 o reprezintă venituri din prestări 
servicii. 

Referitor la încasările realizate în sumă de 141.047.034 lei, ponderea cea mai 
mare o reprezintă veniturile din contractele încheiate de spitale: cu casele de 
asigurări sociale de sănătate în sumă de 99.713.976 lei, cu direcţiile de sănătate 
publică din sume alocate de la bugetul de stat în sumă de 15.777.144 lei și din sume 
alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății  în sumă de 3.053.999 lei, cu 
instituţiile de medicină legală în sumă de 1.766.354 lei şi subvenţiile alocate de către 
Consiliul Judeţean Olt instituţiilor publice din subordine, în sumă de 16.810.476 lei. 

Diferenţa de 3.925.085 lei reprezentând: venituri din prestări servicii în sumă 
de 3661853 lei, aferente Serviciului Judeţean de Pază Olt, Camerei Agricole a 
Judeţului Olt şi spitalelor, alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi în 
sumă de 132.514 lei, aferente instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Olt, venituri din concesiuni şi închirieri în sumă de 37.750 lei, aferente 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, venituri din valorificarea produselor 
obţinute din activitatea proprie sau anexa în sumă de 23.521 lei, aferente  Şcolii de 
Arte şi Meserii Balş şi Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, alte venituri în 
sumă de 28.865 lei, aferente Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Olt, 
donații și sponsorizări în sumă de 3.350 lei, aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina, venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și 
sportive în sumă de 37.000 lei, aferente Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, iar diferenţa de 232 lei reprezentând alte 
venituri din dobânzi aferente instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului 
Județean Olt. 

Referitor la Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii – Cheltuieli, din totalul creditelor bugetare definitive ale anului 
2015 în sumă de 164.233.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 142.552.435 lei, 
reprezentând 86,80 %. 

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 66.10 „Sănătate”, care 
din totalul creditelor în sumă de 153.475.000 lei s-au efectuat plăţi în sumă de 
133.192.687 lei, urmat de capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie” cu plăţi în 
sumă de 5.496.345 lei, capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională” 
(Serviciul Judeţean de Pază Olt), cu plăţi în sumă de 1.868.694 lei, capitolul 83.10 
„Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare” cu plăţi în sumă de 1.112.880 lei, 
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capitolul 54.10 „Alte servicii publice generale” cu plăţi în sumă de 873.639 lei şi 
capitolul 65.10 „Învăţământ” cu plăţi în sumă de 8.190 lei. 

 
Au fost emise un număr de 15 licenţe de traseu pentru servicii de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform H.C.J. nr. 29/26.03.2015, 
H.C.J. nr. 49/30.04.2015, H.C.J. nr. 50/30.04.2015, H.C.J. nr. 65/25.06.2015, H.C.J. nr. 
82/30.07.2015, H.C.J. nr. 99/27.08.2015, H.C.J. nr. 143/29.10.2015, H.C.J. nr. 
152/19.11.2015, H.C.J. nr. 165/17.12.2015. 
                                                                                                                                        

LISTA 
contractelor încheiate în anul 2015 , pentru lucrări la drumuri judeţene finanţate 

din bugetul Consiliului Judeţean Olt şi TVA 
 

Anexa 1 
 

Nr
. 

Cr
t. 

Nr. 
contract 

Denumire contract Executant/prestator Valoare 
-lei cu 
TVA- 

1 3/2385/- 
11.03.20

15 

Contract subsecvent de lucrări de 
întreţinere curenta si periodica pe 
drumurile judetene din administrarea 
Consiliului Judetean Olt  
2013 - 2017 

Asocierea SC 
TDANCOR 
ROMCONSTRUCT 
SRL, SC OLT 
DRUM SA, SC 
BEBE TRANSROM 
SRL 

12.429.000 

2 6/ 
27.01.20

15 

Contract de lucrări „refacere pod din 
beton armat pe DJ 546D, km14+500, 
comuna Ipotești, jud. Olt” 

SC GRUP 
PRIMACONS SRL 

895.588,76 

3 5/2807/ 
18.03.20

15 

Contract subsecvent de lucrări de 
întreţinere a mijloacelor pentru 
siguranţa circulaţiei şi lucrări de 
siguranţă rutieră pe drumurile 
judeţene: DJ 648A, DJ 678, DJ 
678B, DJ 648, DJ 678E, DJ 678G, 
DJ 703D, DJ 703B, DJ 657B, DJ 
657E, DJ 643, DJ 643A, DJ 644A, 
DJ 651B, DJ 677, DJ 677C, DJ 
643C, DJ 644 pe perioada  
2014 - 2016 

SC EUROTRANS 
SRL 

356.739,76 

4 4/2806/ Contract subsecvent de lucrări de Asocierea SC 269.411,76 
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18.03.20
15 

întreţinere a mijloacelor pentru 
siguranţa circulaţiei  şi lucrări de 
siguranţă rutieră pe drumurile 
judeţene DJ641, DJ642, DJ642A, 
DJ542, DJ542A, DJ546, DJ653, 
DJ604, DJ544, DJ544A, DJ543 pe 
perioada 2013-2016” 

CRINFE SRL + SC 
LORIMAR PREST 
SRL  

5 7/ 
02.04.20

15 

Contract de servicii „Recensământ 
trafic rutier  pe drumurile Județene”  
din județul Olt 

SC OLT DRUM SA 129.938,66 

6 8/ 
02.04.20

15 

Contract subsecvent de lucrări 
„Siguranță rutieră” ZONA 3 est (DJ 
546G, DJ 546E, DJ 703 C, DJ 657,  
DJ 657D, DJ 703, DJ 546, DJ 546 A, 
DJ 546B, DJ 546C, DJ 679, DJ 679 
B) 

SC ROCO SRL 220.000 

7 1/502/ 
20.01. 
2015 

Contract de servicii de supraveghere 
- dirigenție de șantier 

PFA Vasilescu 
Gheorghe 

30.000 

8 165/ 
16.07.20

15 

Contract de servicii Întocmire DALI  
–documentație avizare lucrări de 
intervenție pentru obiectivul 
„Refacere alunecare prin 
consolidarea corpului drumului, 
terasamentelor și versanților pe 
drumul județean DJ 657B, comuna 
Colonești , km 13+960” 

SC EU PROJECT 
SRL -Pitești 

122.512 

9 164/7124
/03.07.20

15 

Contract de servicii actualizare și 
revizuire studiu de fezabilitate 
pentru obiectivul „Reabilitarea și 
modernizarea drumului  județean DJ 
657, Recea (DJ653) - Valea Mare –
Priseaca – Poboru – Spineni - 
DN67B, km 0+000 - 46+920” care 
va avea denumirea „Modernizare 
drum județean DJ 657, km 13+380 - 
29+803, L=16,423 km, Priseaca - 
Poboru, km35+286-41+436, L= 
6,150 km Poboru - Spineni 

SC SECȚIA DE 
PROIECTARE OLT 

17.484 

10 166/8326
/28. 

Contract de servicii întocmire studii 
de fezabilitate pentru obiectivele: 

SC SECȚIA DE 
PROIECTARE OLT 

147.436 
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07.2015 1. Refacere alunecare prin 
consolidarea corpului drumului , 
terasamentelor și versanților pe 
drumul județean DJ 546, 
km117+270, comuna Teslui; 
2. Refacere alunecare prin 
consolidarea corpului drumului, 
terasamentelor și versanților pe 
drumul județean DJ 678E, 
km19+450, comuna Dobroteasa; 
3. Refacere alunecare prin 
consolidarea corpului drumului, 
terasamentelor și versanților pe 
drumul județean DJ 703C, 
km47+000, comuna Cungrea 

11 171/1058
2/ 

29.09.20
15 

Contract subsecvent de Lucrari de 
intretinere curenta si periodica pe 
drumurile judetene din administrarea 
Consiliului Judetean Olt 2013 - 2017 

Asocierea SC 
TDANCOR 
ROMCONSTRUCT 
SRL, SC OLT 
DRUM SA, SC 
BEBE TRANSROM 
SRL 

2.880.000 

12 172/ 
29.10.20

15 

Contract subsecvent de Lucrari de 
intretinere curenta si periodica pe 
drumurile judetene din administrarea 
Consiliului Judetean Olt 2013 - 2017 

Asocierea SC 
TDANCOR 
ROMCONSTRUCT 
SRL, SC OLT 
DRUM SA, SC 
BEBE TRANSROM 
SRL 

3.747.000 

13 175/ 
19.11.20

15 

Contract subsecvent de Lucrari de 
intretinere curenta si periodica pe 
drumurile judetene din administrarea 
Consiliului Judetean Olt 2013 -2017 

Asocierea SC 
TDANCOR 
ROMCONSTRUCT 
SRL, SC OLT 
DRUM SA, SC 
BEBE TRANSROM 
SRL 

4.233.000 

14 179/ 
08.11.20

15 

Contract subsecvent de servicii 
„Întreținere curentă pe timp de iarnă 
pe drumurile județene din județul Olt 
2015 – 2019” Lotul 1 – zona 1 nord-
est 

SC OLT DRUM SA 743.141,52 
din care 
trim IV 
2015 -
50.000  
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15 173/ 
29.10.20

15 

Contract subsecvent de lucrări 
„Întreținerea curentă pe timp de 
iarnă pe DJ 546D, DJ 543, DJ 544, 
DJ 544A, DJ604”  
                     

Asocierea SC 
TDANCOR 
ROMCONSTRUCT 
SRL , SC OLT 
DRUM SA, SC 
BEBE TRANSROM 
SRL 

312.875,96 
din care 
trim. IV 

2015 -
70.000 

16 174/ 
02.11.20

15 

Contract subsecvent de lucrări 
„Lucrări de întreţinere a mijloacelor 
pentru siguranţa circulaţiei  şi lucrări 
de siguranţă rutieră pe drumurile 
judeţene DJ 641, DJ 642, DJ 642A, 
DJ 542, DJ 542A, DJ 546, DJ 653, 
DJ 604, DJ 544, DJ 544A, DJ 543 pe 
perioada 2013 - 2016” 

Asocierea SC 
CRINFE 
CONSTRUCT SRL+ 
SC LORIMAR 
PREST SRL 

100.000 

17 117/ 
03.12.20

15 

Contract de servicii „Întocmire 
proiect tehnic (PT+DDE) pentru 
obiectivul Refacere alunecare prin 
consolidarea corpului drumului, 
terasamentelor și versanților pe 
drumul județean DJ 657B, comuna 
Colonești, km 13+960” 

SC EU PROJECT 
SRL 

58.280 

18 170/ 
24.09.20

15 

Contract de servicii „Întocmire 
documentație avizare lucrări de 
intervenție(DALI) pentru obiectivul 
Modernizare drum județean DJ 643,  
km0+000-25+503, Bobu – Voineasa 
- Balș” 

SC PAMTO 
EXPERT DRUPO 
SRL 

130.505 

19 183/ 
08.12.20

15 

Contract subsecvent de servicii de  
întreținere curentă pe timp de iarnă 
pe drumurile județene din județul Olt 
2015 - 2019 Lotul 2 - zona 2 sud - 
centru 

SC ALEXCOR 
TRADING SRL 

804.800,23  
din care 
trim. IV 

2015 -
55.800 

20 181/ 
08.12.20

15 

Contract subsecvent  de servicii 
„Întreținere curentă pe timp de iarnă 
pe drumurile județene din județul Olt 
2015 – 2019” Lotul 3 - zona 3 vest-
nord 

SC PANADRIA SRL 586.487,95 
din care 
trim. IV 

2015-
55.800 

21 10753/67
/05.10.20

15 

Contract de servicii „Servicii 
elaborare documentație tehnico - 
economică faza de proiectare DALI 

SC PROIECT -
CONSTRUCT 
REGIUNE 

Lot1 - 
112.840 

  Lot2 - 
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pentru obiectivele: lot1 modernizare 
drum județean DJ 642, km14+000 - 
60+000, Stoenești (inters.DN 6) – 
Giuvărăști (lim. Jud. Tr.), lot2 
modernizare drum județean DJ 546, 
km54+300 - 127+300, Dăneasa 
(inters.DN 65) – Slatina (inters.DN 
65) – Verguleasa (inters.DN 67B)  

TRANSILVANIA 
SRL 

136.400 

22 9971/169
/14. 

09.2015 

Contract de servicii actualizare și 
revizuire proiect tehnic  pentru 
obiectivul „Consolidare și reabilitare 
podeț din beton armat pe drum 
județean  DJ 546A,  km29+500, 
comuna Nicolae Titulescu” 

SC TELESTIL SRL 4.464 

23 14393/18
5/29.12.2

015 

Contract de lucrări „Consolidare și 
reabilitare podeț din beton armat pe 
drum județean DJ  546A, km 
29+500, comuna Nicolae Titulescu” 

SC PANADRIA SRL 547.376 

 Total 23 contracte încheiate în anul 2015  26.799.575,
94 

 
 

PROGRAM  PROPRIU AL CONSILIULUI  JUDEŢEAN  OLT 
LUCRĂRI REALIZATE  ÎN ANUL  2015 

                                                                                                                                           
Anexa 2 

 
 

N
r.c
rt. 

 
DENUMIRE  LUCRARE 

NR. 
/DATA 
CONTR

ACT 

VALOARE 
CONTRAC

T 
 (fără TVA) 

CONSTRUCTOR 

1 Reabilitare  fațade  și  reparații  
la  invelitoarea  Muzeului  
Județean  Olt 

45 / 
14.07.201

5 

412.936,26   S.C. LUCRĂRI 
SPECIALE  ÎN 
CONSTRUCȚII – 2 Lucrări de reabilitare  la  clădirea 

Bibliotecii  Județene  ”Ion  
Minulescu”. 

51 / 
06.08.201

5   

336.453,98   S.C. ALEX TERMO 
GEOMAR – SRL, 
Slatina 

3 Reabilitarea  centralei  termice  
si  a  instalatiei  de  încălzire  
interioară  la  Școala 
Profesională Specială  Balș  

76/ 
16.11.201

5 

94.541,02   S.C. ALCI  UTILAJE  
SI  ECHIPAMENTE  
DE  CONSTRUCȚII – 
S.R.L. Slătioara 
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4 „Reabilitarea secţiilor 
expoziţionale la Muzeul 
Judeţean Olt şi amenajări 
peisagistice, lucrări decorative 
pentru evidenţierea clădirii şi a 

32/ 
15.04.201

4 

48.128,4 
(realizat in 

2015) 

S.C. LUCRĂRI 
SPECIALE  ÎN 
CONSTRUCȚII – 
S.R.L. Slatina 

5 Înlocuirea  conductelor  de  
încălzire din canalul  termic al  
Consiliului  Județean  Olt 

76/ 
15.12.201

4 

113.432,07 
(realizat in 

2015) 

S.C. LUCRĂRI 
SPECIALE  ÎN 
CONSTRUCȚII – 

6 Reparație șarpantă și înlocuire 
învelitoare la clădirea Birouri și 
garaje a  Consiliului  Județean  

54 / 
04.09.201

5 

86.509,00 S.C. APOLODOR 
FLOR PRODUCT– 
SRL Valea Mare 

7 Împrejmuire  la  Centrul  
Ocupaţional  Drăgăneşti - Olt 

55 / 
07.09.201

109.976,12  S.C. 
CONSPRODCOM – 

8 Înlocuit tâmplărie  din lemn cu 
tâmplărie din PVC cu geam 
termopan  la  clădirea  Centrului  
Militar  Județean  Olt 

74/ 
16.11.201

5 

79.979,18   S.C. ALEX TERMO 
GEOMAR – SRL, 
Slatina 

9 Reparații  la  acoperișul  clădirii  
Centrului  Militar  Județean  Olt 

46 / 
17.07.201

48.540,12   S.C. ALEX TERMO 
GEOMAR – SRL, 

10 Lucrări  de  reparații  la clădirea 
C1 și anvelopare  termica la 
clădirea C 2 -sediul B la  ISU 
Matei Basarab”, jud. Olt 

33 / 
17.06.201

5 
 

118.985,68 S.C. ANA CRIS – 
S.R.L.  Slatina 

11 Asigurarea  sustenabilităţii  şi 
durabilităţii  investiţiilor  
realizate prin  Programul  
Operaţional  Regional  2007 - 

40 / 
29.06.201

5   

130.990,00   S.C. LUCRĂRI 
SPECIALE  ÎN 
CONSTRUCȚII – 
S.R.L. Slatina 12 Desfiinţarea şi demolarea unor 

imobile care aparţin domeniului 
privat al Judeţului Olt 

8184/34/ 
23.07.201

5 

47.811,15 VALCONS TOTAL 
PREST S.R.L. 

13 Combaterea omidei păroase a 
dudului din plantaţiile situate în 
aliniamentul drumurilor judeţene 

8343/ 
28.07.201

5 

22.600,49 S.C. PARASECT 
S.R.L. 

14 Întocmirea documentațiilor 
cadastrale și înscrierea în cartea 
funciară a unor imobile care 
aparțin domeniului public al 

10123/128
/ 

15.09.201
5 

5.564,50 
(plătibil în 
2016) 

 

S.C. MILLENIUM 
TOPOGRAPHICA 

S.R.L. 
 
          g) Lista cuprinzând documentele de interes public: 

  Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul 
Oficial al Judeţului deţine următoarele informaţii de interes public: 

1. Raportul de activitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, 01 ianuarie – 
31 decembrie 2014 ; 

2. Raportul de Activitate al Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu 
Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului ; 

3. Calendarul pieţelor, târgurilor  şi bâlciurilor din Judeţul Olt; 
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             Menţionăm faptul că, în cadrul Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu 
Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului nu exista informaţii exceptate de 
la accesul liber.         
             Informatiile de interes public comunicate din oficiu de catre Serviciul de 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului sunt : 
1. Lista certificatelor de urbanism emise de C.J.Olt; 
2. Lista autorizatiilor de construire/desfiintare emise de C.J.Olt; 
3. Lista certificatelor de atestare a dreptului de prop.asupra 

terenului(conf.H.G.nr.834/1991); 
4. Lista avizelor arhitectului sef; 
5. Lista monumentelor istorice ; 
6. Regulament aferent PUG aprobat; 
7. Regulament aferent PUZ aprobat; 
8. Regulament aferent PUD aprobat; 
9. Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Olt 
           Informaţiile de interes public comunicate din oficiu de catre Compartimentul 
audit  public intern sunt cele cu privire la răspunsurile la toate scrisorile şi sesizările 
primite de către compartimentul audit public intern. 

     Informatiile de interes public comunicate din oficiu de catre Serviciul Resurse 
Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare  din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt sunt : 
I. Informațiile de interes public comunicate din oficiu  
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare organigramă, număr de 

personal, stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe 
categorii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare organigramă, număr de  
personal şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la numirea, promovarea, 
sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de 
muncă,   în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare organigramă, număr de 
personal şi  stat de funcţii pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea 
Consiliului Judeţean Olt şi pentru unităţile sanitare al căror management a fost 
preluat de către Consiliul Judeţean Olt, după cum urmează: 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 
 Camera Agricolă Judeţeană Olt; 
 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi  
      Cultural Olt; 
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 Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina  
      Oltului” 
 Şcoala Populară de Arte şi Meserii; 
 Muzeul Judeţean Olt; 
 Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu”; 
 Serviciul Judeţean de Pază Olt; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 
 Spitalul de Psihiatrie Cronici  Schitu – Greci. 

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare Regulamente  de   
organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile  publice din subordinea 
Consiliului Județean  Olt,    precum și pentru unitățile sanitare al căror 
management a fost preluat de către Consiliul Județean Olt, mai sus enumerate; 

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt  cu privire la numirea, sancţionarea,   
suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 
raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean, mai sus enumerate;  

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt care reglementează înfiinţarea, reorganizarea 
activităţii sau desfiinţarea unor instituţii sau servicii publice în şi din subordinea 
Consiliului Judeţean Olt;  

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt care reglementează organizarea şi 
funcţionarea  Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi a 
Comisiei pentru Protecţia Copilului, în subordinea Consiliului Judeţean Olt; 

- Planurile  de ocupare al funcţiilor publice din cadrul  aparatului  de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt,  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, Direcţiei  Judeţene  de Evidenţă a Persoanelor Olt şi Camerei  
Agricole Judeţene  Olt; 

- declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt precum şi ale personalului de 
conducere care ocupă posturi aferente personalului contractual, afișate pe site-ul 
Consiliului Județean Olt;   

- regulamentele de organizare şi desfăşurare a concursurilor de proiecte de 
management organizate de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea posturilor de 
manageri ai instituţiilor publice de cultură din subordinea acestuia  precum şi 
caietele de obiective elaborate pentru aceste concursuri; 

- anunțuri privind organizarea  concursurilor  de recrutare pentru ocuparea posturilor 
vacante din cadrul aparatului de specialitate și din cadrul aparatului permanent de 
lucru al  Consiliului Judeţean Olt; 

- anunţuri privind organizarea concursurilor  de ocupare a posturilor de directori ai 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Olt; 

- documentele elaborate de comisiile  de concurs/examen  și de comisiile  de 
soluționare a contestațiilor, la concursurile sau examenele organizate de Consiliul 
Județean Olt pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul 
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aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,  cu respectarea 
confidențialității datelor cu caracter personal, potrivit legii; 

- proiectele de management declarate ,,câștigătore” la concursurile de proiecte de 
management organizate de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea posturilor de 
manageri ai instituțiilor publice de cultură din subordine;   

- sumele alocate cheltuielilor de perfecționare pentru funcționarii publici  și 
personalul contractual din cadrul  aparatului  de specialitate  al Consiliului 
Județean Olt;  

- Codul etic şi de integritate pentru funcţionarii  publici şi  personalul contractual din 
cadrul Consiliului Județean Olt; 

- rapoartele de activitate ale Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 
Sanitare;  

- programe şi strategii privind managementul resurselor umane din cadrul aparatului   
propriu al Consiliului Judeţean Olt precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor 
publice subordonate Consiliului Județean Olt. 

II. Informaţii exceptate de la accesul liber 
- informații cu privire la datele personale ale funcţiilor de demnitate publică, 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate şi aparatului permanent de lucru al Consiliului Județean Olt, precum și 
din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt,  respectiv: numele, 
prenumele și, după caz, numele deținut anterior,  data și locul nașterii,  codul 
numeric personal, adresa de domiciliu și, după caz, reședința, numele, prenumele și 
numărul de telefon ale persoanelor  de contact, pentru situații de urgență, starea 
civilă, numărul copiilor minori și data nașterii acestora,  situația serviciului militar, 
cetățenia; 

- sesizările, reclamațiile și petițiile soluționate în cadrul Serviciului Resurse Umane 
și Managementul Unităților Sanitare:  

- statele de personal cu drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de 
specialitate și aparatului permanent de lucru al Consiliului Județean Olt precum și 
din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt;  

- registrul electronic de evidență a funcționarilor publici; 
- registrul general de evidență a salariaților (format electronic - REVISAL); 
- dosarele profesionale ale funcționarilor publici și dosarele personale ale 

personalului contractual, cu excepția datelor cu caracter profesional, respectiv: 
activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Județean Olt, situația disciplinară, 
studiile, pregătirea profesională și abilitățile, activitatea desfășurată în afara 
funcției, accesul la informațiile clasificate.  

- rapoartele de control și audit;  
- lucrările  scrise  și interviurile  consemnate în scris ale  candidaților  la concursurile 

de recrutare organizate de Consiliul Județean Olt, cu excepția candidatului care a 
întocmit lucrarea scrisă sau a susținut interviul, după caz;  
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- datele din certificatele de concediu  medical   ale  personalului  din cadrul 
Consiliului Județean Olt;   

- informații cu privire la procedurile anchetelor disciplinare, dacă se periclitează 
rezultatele acestor anchete, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol 
viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau 
în curs de desfășurare; 
Documentele de interes public din cadrul Serviciului achiziții, licitații, 

contractări sunt: 
- - Programul anual al  achizițiilor publice 
- - Dosarul achiziției publice după faze de atribuire a contractului 
- - Documentele constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea 

obligațiilor contractuale de către contractanți. 
- - Rapoartele cuprinzând datele referitoare la derularea contractelor de achiziții 

publice atribuite trimestrial 
- - Referatele privind achiziționarea de produse, servicii sau lucrări prin cumpărare 

directă 
- Aceste documente devin publice numai după finalizarea procedurii  și atribuirea 

contractului de achiziție publică. 
- Informațiile de interes public exceptate de la accesul liber, referitoare la activitatea 

serviciului, sunt: 
- -  documentele cu caracter personal ale ofertanților fără avizul persoanei vizate; 
- - ofertele operatorilor economici depuse în cadrul procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziție publică; 
- - ofertele sau părți ale ofertelor operatorilor economici care sunt clasificate sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 
 

       h)Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit 
legii: 
           Documentele produse şi/sau gestionate de către Consiliul Judeţean Olt sunt 
cuprinse în Graficul privind întocmirea şi circuitul documentelor, în baza prevederilor 
Normelor  Metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului 
financiar preventiv propriu aprobat prin Ordinului nr. 522/2003 al Ministrului Finanţelor 
Publice cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor Metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin 
Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finanţelor Publice. Graficul privind întocmirea şi 
circuitul documentelor, a fost aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt nr. 136/17.06.2005 cu completările ulterioare. 



 21 

       Documentele sunt întocmite de către personalul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, conform prevederilor legale în vigoare şi atribuţiilor stabilite în 
fişa postului, poartă semnăturile autorizate, viza de control financiar propriu, acordată de 
către personalul împuternicit în acest sens şi se aprobă de către ordonatorul de credite. 
       Acestea sunt: 
- Acord prealabil de amplasare; 
- Autorizare specială de transport pe D.J.; 
- Program de lucrări  pe DJ-uri buget şi legea nr. 486/2006; 
- Referate privind deconturi lucrări; 
- Procese-verbale de recepţie; 
- Procese-verbale de adjudecare la achiziţii; 
- Propuneri investiţii şi lucrări; 
- Certificat de urbanism; 
- Autorizaţii de construire/desfiinţare; 
- Raport statistic investiţii; 
- Regulament afferent PUG aprobat; 
- Regulament afferent PUZ aprobat; 
- Regulament afferent PUD aprobat; 
- Proces-verbal de predare-primire; 
- Procese verbale de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri 
materiale; 
- Note de recepţie şi constatare; 
- Bon de consum; 
- Aviz de expediţie; 
- Foaie de parcurs; 
- Facturi; 
- Chitanţe; 
- Ordine de plată; 
- Contracte de furnizare produse şi servicii; 
- Cerere de admitere la finanţare a investiţiilor; 
- Cerere de deschidere credite bugetare; 
- Rapoarte privind utilizarea fondurilor; 
- deconturi justificative; 
- Rapoarte statistice; 
- Procese verbale de constatare a contravenţiilor; 
- State de plată privind salariile şi alte drepturi; 
- Ordin de deplasare; 
- Proiecte de buget ale unităţilor subordonate; 
- Proiectul de buget al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt 
- Bugetul anual al Consiliului Judeţean Olt ; 
- Bugetul anual al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt; 
- Darea de seamă contabilă a Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului propriu; 
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- Contul de execuţie al bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt la încheierea 
exerciţiului financiar; 
- Bilanţul contabil la încheierea exerciţiului financiar; 
- Lista de inventariere; 
- Prognoze, studii şi programe privind protecţia mediului; 
- Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Olt; 
- Proiecte hotărâri şi dispoziţii; 
- Hotărâri şi Dispoziţii; 
- Registre evidenţă hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt şi dispoziţii ale Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt ; 
- Acţiuni, întâmpinări; 
- Contract de muncă pentru personalul nou angajat, care nu are statut de funcţionar 
public; 
- Fişe de pontaj ; 
- Contractul colectiv de muncă; 
- Adeverinţe ; 
- Programe de perfecţionare ale funcţionarilor publici; 
- Registrul de evidenţă corespondenţă; 
- Borderou expediţie, sistem TP; 
 
       i) Modalităţile de contestare a deciziei Consiliului Judeţean Olt  în situaţia în 
care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de 
interes public: 
            În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de 
interes public a fost încălcat, prin refuzul explicit sau tacit al funcţionarului desemnat 
pentru aplicare prevederilor Legii 544/2001, aceasta se poate adresa în termen de 30 de 
zile, cu reclamaţie administrativă Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.  
           Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul 
se  transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va 
conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor 
disciplinare luate împotriva celui vinovat. 
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