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RAPORT 
privind activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, 

în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt 
 

 
În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, având în 

vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 110/10.07.2014,  
în baza organigramei aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.180/18.12.2013, am 
coordonat activitatea Direcţiei Economice , Buget - Finanţe din cadrul 
Consiliului Judeţean Olt, astfel: 

• am coordonat şi organizat activitatea Direcţiei Economice, Buget-
Finanţe prin compartimentele din componenţa acesteia: 

     - Serviciul Financiar – Contabilitate; 
     - Serviciul Buget, Impozite şi taxe; 
     - Biroul Informatică şi Administrativ; 
    - Personal de întreţinere şi deservire generală. 
În baza atribuţiilor conferite de lege am îndeplinit următoarele 

activităţi: 
 -    am urmărit şi vizat documentele justificative care să confirme 
angajamentele contractuale sau convenţii, comenzi, executarea 
lucrărilor,plata salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata obligaţiilor la 
bugetul de stat şi al asigurărilor sociale de stat; 
-  am participat la fundamentarea repartizării sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi a 
bugetului propriu, în funcţie de criteriile menţionate în Legea bugetului de 
stat; 
- am contribuit la întocmirea raportului explicativ la Darea de seamă a 
bugetului aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt; 
- am coordonat activitatea de elaborare şi avizare a preţurilor şi tarifelor ce 
intră în competenţa Consiliului Judeţean Olt; 
-  am coordonat activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru stabilirea 
şi actualizarea taxelor ce se constituie ca venituri proprii ale Consiliului 
Judeţean Olt; 
- am elaborat propuneri pentru utilizarea corespunzătoare a unor 
instrumente economice în vederea economisirii şi eficientizării resurselor 
financiare; 



   -   am controlat încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare 
aprobate pe trimestre, pe capitole şi articole, atât pentru aparatul propriu al 
Consiliului Judeţean, cât şi pentru instituţiile publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Olt; 
 - am coordonat activitatea de programare, încasare, urmărire a impozitelor 
şi taxelor; 
- am participat la elaborarea de studii şi strategii de dezvoltare a 
informatizării la nivelul Consiliului Judeţean Olt; 
- am urmărit şi verificat întocmirea documentaţiei pentru finanţarea 
investiţiilor, am supravegheat organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale; 
-  am coordonat activitatea de evidenţă a patrimoniului public şi privat al 
judeţului; 
- am coordonat activitatea de contabilitate a instituţiei cu privire la execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare,rezultatul 
patrimonial; 
- am controlat decontarea corectă cu încadrarea în prevederile bugetare a 
contravalorii produselor lactate şi de panificaţie, conform prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.96/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- am urmărit modul de încasare a veniturilor bugetare şi am dispus 
măsurile necesare pentru încasarea acestora la termen; 
- am avizat programul anual de achiziţii bunuri si servicii pe anul 2015 care 
cuprinde totalitatea bunurilor şi serviciilor pe care autoritatea contractantă 
le-a aplicat anul trecut; 
- am coordonat activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean Olt privind întocmirea proiectului bugetului propriu al 
judeţului, repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat şi a sumelor alocate de Consiliul 
Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar, pe care le-am supus spre aprobare consiliului 
judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 
- am coordonat activitatea de întocmire a fişelor de post, precum şi de 
întocmire a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale a 
funcţionarilor publici din subordine şi a personalului cu contract de muncă; 
 - am coordonat activitatea de prelucrare a actelor normative subordonaţilor 
şi am urmărit punerea acestora în aplicare; 
 -   am urmărit activitatea prin care a fost acordată consultanţă de 
specialitate instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean şi 
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ; 



Activitatea desfăşurată în cadrul Direcţiei Economice , Buget - 
Finanţe s-a materializat prin iniţierea şi analiza proiectelor de hotărâri care 
prin reglementările lor au avut implicaţii economico-financiare şi în 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 

 În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean am avizat 
rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri de interes judeţean, cele 
mai importante fiind cele prin care au fost identificate sursele de venituri 
necesare realizării programelor de dezvoltare: 

          - bugetul Consiliului Judeţean şi rectificările acestuia; 
          - repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor 

defalcate 
            din unele venituri ale bugetului de stat şi a sumelor alocate de 
            Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale. 
          - virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli şi de 

la un 
            capitol la altul al clasificaţiei bugetare; 
          - stabilirea taxelor şi tarifelor la nivelul judeţului Olt. 
S-a urmărit: 
 - stabilirea taxelor şi tarifelor aprobate prin Hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Olt, prin majorarea sau indexarea cuantumurilor 
acestora, conform legislaţiei în vigoare, cu aplicabilitate în anul 2016. 

 Pentru anul 2015 proiectul de buget a fost depus la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Olt în termenul legal. La elaborarea 
propunerilor pentru proiectul de buget au fost avute în vedere limitele 
sumelor prevăzute în legea bugetului de stat. 

 Având în vedere că, pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliile 
judeţene pot aproba rectificarea bugetului propriu în termen de 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare 
a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite, am 
iniţiat, în baza notelor de fundamentare întocmite de compartimentele de 
specialitate şi aprobate de Comisia de buget-finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al Judeţului Olt, următoarele proiecte de hotărâri: 
- - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 1/19.01.2014 cu privire la: 

rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2014; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 3/19.01.2014 cu privire la: 

stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2014; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 4/19.01.2014  cu privire la 
stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de  persoanele 
vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele 



pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai 
acestora pentru anul 2015;   

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 5/19.01.2014 cu privire la 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică 
îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2015;     

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 8/10.02.2015 cu privire la: 
aprobarea bugetului Județului Olt,  pe anul 2015 și estimările pe anii 
2016-2018; 

- Hotărârea 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;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 21/26.03.2015 cu privire la: 
aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2015 a 
sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt  pentru unitățile 
de cult aparținând cultelor religioase  din județul Olt;     

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 22/26.03.2015 privind aprobarea 
conturilor de execuție a bugetului Consiliului Județean Olt și a situațiilor 
financiare pe anul 2014; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23/26.03.2015 cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna ianuarie 2015;     

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24/26.03.2015   cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna februarie 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 40/26.03.2015 cu privire la: 
rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/30.04.2015 cu privire la: 
rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/30.04.2015 cu privire la : 
alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară  la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe 
anul 2015;    

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 43/30.04.2015  cu privire la  
aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt  la data de 
31.03.2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 44/30.04.2015 cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna martie 2015;      

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 52/28.05.2015 cu privire la: 
rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2015;       



- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 53/28.05.2015 cu privire la : 
alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară  la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe 
anul 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/28.05.2015 cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna aprilie 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 60/25.06.2015 cu privire la: 
rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 61/25.06.2015  cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna mai 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 62/25.06.2015  privind: acordarea 
în anul 2015 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, 
pentru  unitățile de cult aparținând cultelor  religioase din Județul Olt;     

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 74/25.06.2015  cu privire la: 
aprobarea structurii serviciilor specifice  prin care se constituie veniturile 
proprii ale Camerei Agricole Județene Olt, cuantumul tarifelor și 
modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 79/30.07.2015  cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna iunie 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 81/30.07.2015   cu privire la  
aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt  la data de 
30.06.2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/27.08.2015 cu privire la: 
rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 96/27.08.2015 cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna iulie 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 97/27.08.2015 cu privire la : 
alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară  la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 104/24.09.2015 cu privire la: 
rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2015;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 105/24.09.2015  cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 



Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna august 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 106/24.09.2015 cu privire la 
repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, pe anul 2015;    

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 118/29.10.2015 cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna septembrie 2015;   

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 120/29.10.2015 cu privire la : 
alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară  la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 121/29.10.2015 cu privire la: 
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele 
din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale,  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 
funcționare si/sau capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, 
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 
2016 și estimările pe anii 2017-2019; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 122/29.10.2015 cu privire la  
aprobarea conturilor de execuție  a bugetului Județului Olt la data de 
30.09.2015;    

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 123/29.10.2015 referitor la:   
APROBARE  TAXE pentru anul 2016; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 124/29.10.2015 cu privire la:  
stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile  pentru  
spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de locuință, aflate 
în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2016; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 125/29.10.2015 cu privire la:  
stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile  pentru  
spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de locuință, aflate 
în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2016; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 126/29.10.2015 cu privire la:  
stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului 
Județean Olt,  pe anul 2016;     

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 127/29.10.2015 cu privire la:  
aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și                           
autorizației de amplasare și/sau de acces  la drumurile județene                               
precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor             
județene  pentru  anul 2016; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 149/19.11.2015   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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150/19.11.2015    cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna octombrie 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/19.11.2015 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 153/19.11.2015 cu privire la 
aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt 
pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătoririi Crăciunului și a Anului 
Nou;         

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 158/17.12.2015 cu privire la: 
rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 159/17.12.2015  cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna noiembrie 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 160/17.12.2015  cu privire la : 
alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 164/17.12.2015  cu privire la: 
stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016; 

  

În anul 2015 am emis următoarele dispoziţii: 

- Dispoziţia nr. 150/04.05.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul II 2015. 

- Dispoziţia nr. 187/10.06.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul II 2015. 

- Dispoziţia nr. 192/17.06.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul II 2015. 

- Dispoziţia nr. 218/01.07.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul III 2015. 

- Dispoziţia nr. 351/04.08.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul III 2013. 

- Dispoziţia nr. 352/04.08.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul III 2015. 

- Dispoziţia nr. 359/25.08.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul III 2015. 

- Dispoziţia nr. 365/04.09.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul III 2015. 



- Dispoziţia nr. 377/15.09.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul III 2015. 

- Dispoziţia nr. 378/16.09.2015 referitoare la inventarierea anuală a 
elementelor de activ şi de pasiv pe anul 2015; 

- Dispoziţia nr. 395/08.2015 referitoare la constituirea comisiei pentru 
scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe și casarea unor obiecte de 
inventar la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt pentru anul 2014. 

- Dispoziţia nr. 403/14.10.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul IV 2015. 

- Dispoziţia nr. 426/10.11.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul IV 2015. 

- Dispoziţia nr. 438/24.11.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul IV 2015. 

- Dispoziţia nr. 454/08.12.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul IV 2015. 

- Dispoziţia nr. 459/11.12.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul IV 2015. 

- Dispoziţia nr. 464/17.12.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul IV 2015. 

- Dispoziţia nr. 472/22.12.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul IV 2015. 

- Dispoziţia nr. 594/30.12.2015 referitoare la aprobare virări de credite 
bugetare în trimestrul IV 2015. 

 

 
 
 

 
VICEPREȘEDINTE, 

Pavel BELINSKI 


