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I. HOTĂRÂRI 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap,  

 pentru luna FEBRUARIE 2016 

 

 Având  în vedere : 

 expunerea de motive nr.2635/15.03.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.2636/15.03.2016; 

 raportul nr. 2637/15.03.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 raportul nr.3046/22.03.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

nr.21302/15.03.2016, comunicat cu adresa nr.21303/15.03.2016, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 2630/15.03.2016; 

 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 persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2016, după cum urmează:   

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale realizate 

în luna 

februarie 

2016 

Nr. mediu 

de asistaţi  

în luna 

februarie 

2016 

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 
173.333 75.820 249.153 102,48 2.431,24 

2 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă 

ŞOPÂRLIŢA 

98.265 44.396 142.661 56,14 2.541,16 

3 

Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare 

Persoane cu Handicap 

CEZIENI 

117.956 67.943 185.899 65,00 2.859,98 

4 

Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare 

Persoane cu Handicap 

CARACAL 

89.566 79.194 168.760 53,00 3.184,15 



 

 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
111.868 93.613 205.481 75,14 2.734,64 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
65.637 40.912 106.549 30,86 3.452,66 

7 

Centrul de Integrare 

prin Terapie 

Ocupationala 

Draganesti Olt 

33.210 28.967 62.177 32,00 1.943,03 

 TOTAL 689.835 430.845 1.120.680 414,62 2.702,91 

 

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

Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 

Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

 

                                                          PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 

                                                                       Contrasemnează, 

                                                               Secretar al Judeţului Olt 

                                                                 Gabriel BULETEANU 

 

SLATINA, 24.03.2016 

Nr.37   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 29 voturi „pentru”. 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, 

                                                           pe anul 2016 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.2738/16.03.2016 cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.2739/16.03.2016; 

- Raportul nr. 2740/16.03.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

-Raportul nr.3044/22.03.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 4/28.01.2016, cu privire la aprobarea bugetului 

județului Olt pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019; 

- Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Adresa nr.1247/07.03.2016, a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 2315/07.03.2016; 

- Adresa nr.7078/16.03.2016, a Spitalul Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.2709/16.03.2016; 

 

        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 instituţiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial  din venituri proprii, pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2016, 

conform anexelor nr. 1, 1a, 1b. 

Art.2 Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii 

de bunuri la capitolul 66.10 „Sănătate” subcap.  66.10.06 „Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru  „Spitalul Județean de Urgență SLATINA” 

pe anul 2016, conform anexei nr. 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Art.3. Se aprobă rectificarea Listei Obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” 

defalcată pe categorii de bunuri, pe anul 2016, conform anexei nr. 3;  

Art.4. Anexele nr. 1 - 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta   hotărâre   se   comunică    Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  Serviciului  

Buget,  Impozite  și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 

                                                         PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 

                                              Contrasemnează, 

                                                                 Secretar al Judeţului Olt 

                                                                 Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 24.03.2016 

Nr.38   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de  29 voturi „pentru”.LATINA 

Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

 privind aprobarea conturilor de execuţie 

a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare 

 pe anul 2015 

 

Având în vedere : 

 Expunerea de motive nr. 2612/15.03.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2613/15.03.2016; 

  Raportul nr. 2614/15.03.2016 al Direcției Economice, Buget-Finanțe; 

 Raportul nr. 3045/22.03.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, 

Integrare Europeană, Administrarea      Domeniului Public și Privat al Județului; 

 prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 4075/18.12.2015 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, 

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 

contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de 

aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, precum și 

pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, 

completat prin Ordinul nr. 233/2016; 

http://www.cjolt.ro/


 

 

   Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile 

publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 91, alin (1), lit. b, alin. (3), lit. a și art. 97, alin. (1) și 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 Contul de execuţie a bugetului local - Venituri, la data de 31.12.2015, 

conform anexei nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli la data de 31.12.2015, 

conform anexei nr. 2. 

Art. 3. Se aprobă Contul de execuţie a bugetului aparatului propriu al Județului  Olt  la data de 

31.12.2015, conform anexei nr. 3. 

Art. 4. Se aprobă Contul de execuție a bugetului creditelor interne la data de 31.12.2015, 

conform anexei nr. 4. 

Art. 5. Se aprobă Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri 

la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 5.  

Art. 6. Se aprobă Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli 

la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 6. 

Art. 7. Se aprobă Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri la data de 31.12.2015, 

conform anexei nr. 7. 

Art. 8. Se aprobă Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli la data de 31.12.2015, 

conform anexei nr. 8. 

Art.9. Se aprobă Contul de execuție a donațiilor/ sponsorizărilor primite și utilizate în anul 

2015, conform anexei nr. 9 . 

Art. 10. Se aprobă Bilanțul la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 10. 

Art. 11. Se aprobă Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 11. 

Art. 12. Se aprobă Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2015, conform anexei nr.12. 

Art.13. Se aprobă Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la data de 

31.12.2015, conform anexei nr. 13. 

Art. 14. Se aprobă Plățile restante la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 14. 

Art. 15. Se aprobă Situația fluxurilor de trezorerie (flux bănci)  la data de 31.12.2015, conform 

anexei nr. 15 . 

Art. 16. Se aprobă Disponibilul din mijloace  cu destinație specială la data de 31.12.2015, 

conform anexei nr. 16. 

Art. 17. Se aprobă Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota - parte aferentă 

cheltuielilor finanțate din FEN postaderare - buget local la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 17. 

Art.18. Se aprobă Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 18. 

Art. 19. Se aprobă Situația activelor fixe amortizabile - creșteri la data de 31.12.2015, conform 

anexei nr. 19. 

Art. 20. Se aprobă Situația activelor fixe amortizabile - reduceri la data de 31.12.2015, 

conform anexei nr. 20. 

Art. 21.  Se aprobă Situația activelor fixe neamortizabile - creșteri la data de 31.12.2015, 

conform anexei nr. 21. 

Art. 22.  Se aprobă Situația activelor fixe neamortizabile - reduceri la data de 31.12.2015, 

conform anexei nr. 22. 



 

 

Art. 23.  Se aprobă Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 

data de 31.12.2015, conform anexei nr. 23. 

Art.24. Anexele 1 - 23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.25. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economică, Buget - Finanţe, Serviciului 

Buget, Impozite și Taxe 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 Județului Olt 

                                                               Gabriel BULETEANU 

Slatina, 24.03.2016 

Nr. 39 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  29  voturi „pentru”. 

Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la  

Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2016 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 2422/10.03.2016 cu privire la  Proiectul de Hotărâre nr. 

2423/10.03.2016   ; 

 Raportul nr. 2424/10.03.2016 al Direcţiei Economice , Buget-finanțe şi Serviciului 

Dezvoltare Regională ; 

 Raportul nr. 3047/22.03.2016 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

 Raportul nr. 3037/22.03.2016 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 36/31.03.2011 cu privire la aprobarea asocierii 

Judeţului Olt cu unele localităţi din judeţul Olt, cu persoane juridice şi reprezentanţi ai 

Societăţii civile în cadrul asociaţiei “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” ; 

 Prevederile art.14 alin.(2) și art.30 lit.m) din Statutul Asociaţiei “Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni” ; 

 Contractul de finanţare nr. 159 / 15.05.2012, încheiat între Asociaţia “Grupul Local 

Prietenii Pescarilor Olteni” şi Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management a 

P.O.P.; 

 Prevederile Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013; 

 Prevederile art.28 alin.(3) din HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru  Pescuit prin POP 2007-

2013, cu modificările si completările ulterioare; 

 Prevederile art.35 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale, cu 

modificările şi completările  ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;  

 Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.4/28.01.2016 cu privire la  

aprobarea bugetului Județului  Olt, pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019; 

http://www.cjolt.ro/


 

 

 Adresa nr. 42/03.03.2016 a Asociației Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” privind 

cotizația aferentă anului 2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2248/04.03.2016. 

 

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

coroborat cu art.45 alin.(2) și art.115 alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

  

Art.1. Se aprobă cotizaţia Judeţului Olt pentru anul 2016 la Asociaţia “Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni”, în valoare de 36.509 lei. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare Regională, Direcţiei Economică, 

Buget - Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la 

îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  

 

                 Contrasemnează ,  

                            Secretar al Judeţului, 

                                                       Gabriel BULETEANU  

 

Slatina, 24 martie 2016 

Nr. 40  

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

                

   

  

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli 

ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul 2016 

 

Având în vedere: 

 expunerea de motive nr. 2498/11.03.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.2499/11.03.2016 ; 

 Raportul nr. 2500/11.03.2016 al Direcţiei Economice, Buget-finanțe şi Serviciului Dezvoltare 

Regională; 

 Raportul nr. 3051/22.03.2016 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

 Raportul nr. 3052/22.03.2016 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.4/28.01.2016 cu privire la  

aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019; 

 Prevederile art.7 alin.(4) , art.10 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România , modificată  și completată prin O.U.G. nr. 111/2004; 

 Prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

 Adresa nr. 2511/12.02.2016 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  privind 

solicitarea alocării contribuției Consiliului Județean Olt la bugetul Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia  pe anul 2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1491/15.02.2016;  

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

cu art.45 alin.(2) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 



 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de venituri și cheltuieli al 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,   pentru anul  2016,  în sumă de 813.771 lei. 

 Art.2. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de venituri și cheltuieli al 

Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul  2016,  în 

sumă de 116.600 lei . 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, Serviciului 

Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere 

la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                            Paul STĂNESCU            

  

                       Contrasemnează,  

                     Secretar al Judeţului, 

                                                                          Gabriel BULETEANU  

 

Slatina, 24 martie 2016 

Nr. 41  

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a unor imobile, în 

vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora 

 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 2761/17.03.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 2762/17.03.2016; 

- Adresa nr. 7554/20.10.2015 a Serviciului de Ambulanță Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 

sub nr. 11406/21.10.2015;  

- Raportul comun nr. 2763/17.03.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei Tehnice 

şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 3114/22.03.2016 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - finanţe, 

integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raportul nr. 3115/22.03.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

- Raportul nr. 3116/22.03.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor 

ce aparţin domeniului public al judeţului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 92/24.11.2005 cu privire la: darea în administrarea 

Serviciului de Ambulanță Olt a unor imobile; 

- 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.8 alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 



 

 

- Prevederile art.2 și art.4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, 

 

      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 domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a 

imobilelor „Garaje auto - Anexe” compuse din parter, fundație beton, zidărie cărămidă, învelitoare 

plăci azbociment, suprafața construită din acte Sc=355mp, aflate în administrarea Serviciului de 

Ambulanță Olt. 

(2). Imobilele menționate la alin.(1) sunt situate în municipiul Caracal, str. Plevnei, nr. 36 B, 

jud. Olt și au datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1). Trecerea în domeniul privat al Judeţului, a imobilelor prevăzute la art.1, se face în 

vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora. 

 (2). Imobillele prevăzute la art.1 se vor demola după obţinerea autorizaţiei de desfiinţare.  

Art.3. (1). După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilelor, Consiliul Judeţean Olt va 

actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi va opera modificarea 

corespunzătoare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Olt. 

 (2). Sumele rezultate din valorificarea, conform prevederilor legale, a materialelor recuperate 

în urma demolării sau dezmembrării acestor imobile, se constituie venit la bugetul Judeţului Olt. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice 

şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, Arhitectului Şef al 

Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Serviciului de Ambulanță 

Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Olt.   

 

PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU                                                                                                                                                                      

                                                                                                                        Contrasemnează 

                                                                                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI  

                                                                                                                      Gabriel BULETEANU 

Slatina, 24.03.2016 

Nr. 42 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru”.  

 

                

HOTĂRÂRE 

cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a unor imobile, în 

vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora 

 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 2764/17.03.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 2765/17.03.2016; 

- Adresa nr. 1859/14.03.2016 a Serviciului de Ambulanță Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 

sub nr. 2524/14.03.2016;  

- Raportul comun nr. 2766/17.03.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei Tehnice 

şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 3110/22.03.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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



 

 

- Raportul nr. 3111/22.03.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 3113/22.03.2016 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - finanţe, 

integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor 

ce aparţin domeniului public al judeţului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.92/24.11.2005 cu privire la: darea în administrarea 

Serviciului de Ambulanță Olt a unor imobile; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.172/27.11.2014 cu privire la modificarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt; 

- 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. 8 alin. (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 și art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, 

 

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 domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a 

imobilelor „Garaje auto” compuse din parter, fundație beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci 

azbociment, suprafața construită din acte Sc=112 mp, aflate în administrarea Serviciului de Ambulanță 

Olt. 

(2). Imobilele menționate la alin.(1) sunt situate în orașul Drăgănești-Olt, str. Carității, nr. 22, 

jud. Olt și au datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1). Trecerea în domeniul privat al Judeţului, a imobilelor prevăzute la art.1, se face în 

vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora. 

(2). Imobillele prevăzute la art.1 se vor demola după obţinerea autorizaţiei de desfiinţare.  

Art.3. (1). După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilelor, Consiliul Judeţean Olt va 

actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi va opera modificarea 

corespunzătoare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Olt. 

(2). Sumele rezultate din valorificarea, conform prevederilor legale, a materialelor recuperate 

în urma demolării sau dezmembrării acestor imobile, se constituie venit la bugetul Judeţului Olt. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice 

şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, Arhitectului Şef al 

Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Serviciului de Ambulanță 

Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Olt.   

PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      Contrasemnează 

                                                                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI  

                                                                                                                  Gabriel BULETEANU  

 



 

 

Slatina, 24.03.2016 

Nr. 43 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru”.  

 

 

                                                                                                                                                         

                 

HOTĂRÂRE 

cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a unui imobil, în 

vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia 
 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 2758/17.03.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 2759/17.03.2016; 

- Raportul comun nr. 2760/17.03.2016  al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei Tehnice 

şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 3118/22.03.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

- Raportul nr. 3120/22.03.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 3121/22.03.2016 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - finanţe, 

integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 

- Procesul verbal din data de 25.11.2015, încheiat de subcomisia pentru inventarierea domeniului 

public și privat al Județului Olt, constituită prin Dispoziția nr. 378/16.09.2015 a Președintelui 

Consiliului Județean Olt;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor 

ce aparţin domeniului public al judeţului Olt; 

- 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. 8 alin. (1) din  Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 și art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, 

 

         În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), 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 public în domeniul privat al Judeţului Olt a imobilului 

„Cabină Portar” compus din zidărie din cărămidă acoperită cu placă de ciment, având suprafața 

construită Sc=9,5 mp, situat în orașul Corabia, str. Carpați, nr. 104 B, jud. Olt. 

Art.2. (1). Trecerea în domeniul privat al Judeţului, a imobilului prevăzut la art.1, se face în 

vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia. 

(2). Imobilul prevăzut la art.1 se va demola după obţinerea autorizaţiei de desfiinţare.  

Art.3. (1). După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilului, Consiliul Judeţean Olt va 

actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi va opera modificarea 

corespunzătoare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Olt. 



 

 

(2). Sumele rezultate din valorificarea, conform prevederilor legale, a materialelor recuperate 

în urma demolării sau dezmembrării acestui imobil, se constituie venit la bugetul Judeţului Olt. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice 

şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, Arhitectului Şef al 

Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la 

îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.   

  

PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI  

                                                                                                                      Gabriel BULETEANU 

Slatina, 24.03.2016 

Nr. 44 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru”.  

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE 

pentru  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 17/28.01.2010 cu privire la 

darea în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, a unui teren din domeniul privat 

al judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2767/17.03.2016 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 2768/17.03.2016; 

- Adresa nr. 05/11.03.2016 a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Olt sub nr. 2770/17.03.2016; 

- Raportul comun nr. 2769/17.03.2016 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii și Arhitectului Șef al Județului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 3100/22.03.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

- Raportul nr. 3105/22.03.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 3106/22.03.2016 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - finanţe, 

integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului, 

 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3), art.124 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.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 17/28.01.2010 cu privire la darea în 

folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, a unui teren din domeniul privat al 

judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 

se modifică și se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  

Art.II. Predarea - primirea terenului 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 Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, în termen 

de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

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

Tehnice şi Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, Arhitectului Şef al 

Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale  de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, în vederea aducerii la 

îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 

                                                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI  

                                                                                                                  Gabriel BULETEANU  

Slatina, 24.03.2016 

Nr. 45 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru”.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

HOTĂRÂRE 

  privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

                                                RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

 

       Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 2533/14.03.20106 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  

2534/14.03.2016; 
- Cererea domnului Munteanu Marian, în calitate de administrator al S.C. RAISSAN 

SPRINTOUR S.R.L. cu sediul în localitatea Priseaca, str.Principală, nr. 426, județul Olt , înregistrată 

la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 2394/10.03.2016 prin care solicită acordarea unei licenţe de traseu 

pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  

SINEȘTI – POTCOAVA - SCORNICEȘTI; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 462/14.03.2016, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 2518/14.03.2016; 

-  Raportul  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii  din   cadrul  aparatului  de  specialitate   al 

Consiliului Judeţean Olt  nr. 2535/14.03.2016; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 3026/22.03.2016; 

- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 

3066/22.03.2016; 

- Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 

3087/22.03.2016; 

- 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 (1
1
) 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 rutier RAISSAN 

SPRINTOUR S.R.L.., pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul SINEȘTI – POTCOAVA - SCORNICEȘTI, conform anexei  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Licența 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 Județean Olt nr.174/20.12.2013. 

Art.3. Licenţa de traseu este valabilă până la data de 31.12.2016, când expiră perioada de 

valabilitate a contractului încheiat de operatorul de transport menţionat la art.1, cu beneficiarul. 

Art.4. Retragerea licenţei de traseu se face de către compartimentul specializat de transport din 

cadrul Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei; 

b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport a unor abateri grave de la prevederile 

caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea 

transportului public local; 

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenţei de transport. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea 

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Societății RAISSAN 

SPRINTOUR S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 

               

                                                                                                Contrasemnează 

                                 Secretar al Judeţului 

                                                                                                              Gabriel  BULETEANU  

 

Slatina, 24.03.2016 

Nr. 46 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi ,,pentru”. 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro  

 

 

HOTĂRÂRE 

Cu privire la : atribuirea licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de 

transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în 

perioada 01.05.2013- 30.06.2019  

 

 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 2456/11.03.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

2457/11.03.2016; 
-   Rezultatele ședinței de atribuire electronică a traseelor cuprinse în ,,Programul de 

transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 

01.05.2013- 30.06.2019
’’
; 

-  Procesul- verbal nr.2243/03.03.2016 al Comisiei Paritare încheiat în şedinţa  din data de 

03.03.2016; 
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- Propunerile nr.2244/03.03.2016 ale Comisiei Paritare cu privire la atribuirea licenţelor de 

traseu pentru unele traseele cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate 

în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019, formulate în şedinţa din data 

de 03.03.2016;  

-  Raportul nr.2458/11.03.2016 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii; 

- Raportul nr.3088/22.03.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice şi comerţ; 

- Raportul nr.3036/22.03.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică , apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr.3065/22.03.2016 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităti sportive 

şi de agrement; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 151/29.11.2012 cu privire la aprobarea Programului 

de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 

01.05.2013- 30.06.2019; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 132/24.11 2011 cu privire la desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Olt în Comisia Paritară pentru formularea propunerilor privind 

atribuirea traseelor şi a licenţelor de traseu, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.118/29.08.2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.88/10.06.2014 cu privire la aprobarea 

Regulamentului si a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean de persoane 

prin curse regulate in judetul Olt; 

- Prevederile art.16 alin.(3) lit.b) art.17 alin.(1) lit.p) şi art.37 alin.(10) din Legea 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.4 lit. h), art.19, art.21 alin.(1) lit.d) din Norma de aplicare   a Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobată prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului 

Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art. 91 alin.(1) lit. d), alin. (5) lit.a) pct.13 şi art. 97 alin. (1), art. 98 

coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit.c)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 

2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

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

 

Art.1. Se aprobă atribuirea  licenţelor de traseu pentru unele  trasee cuprinse în Programul de 

transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 

01.05.2013- 30.06.2019, propuse de Comisia Paritară în ședința din data de 03.03.2016, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul  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, 

Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Olt, S.C Tunsoiu S.R.L., S.C. Milav S.R.L., S.C. Ibraflor COM 

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,24.03.2016 

Nr.47 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi ,,pentru”. 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro  
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HOTĂRÂRE 

  privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

                                               RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

 

       Având în vedere : 

-  Expunerea de motive nr.2530/14.03.20106 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  

2531/14.03.2016; 
- Cererea  domnului Munteanu Marian, în calitate de administrator al S.C. RAISSAN 

SPRINTOUR S.R.L. cu sediul în localitatea Priseaca, str.Principală, nr. 426, județul Olt , înregistrată 

la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 2326/08.03.2016 prin care solicită acordarea unei licenţe de traseu 

pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  

SINEȘTI – POTCOAVA - JITARU - SLATINA; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 462/14.03.2016, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 2518/14.03.2016; 

-  Raportul  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii  din   cadrul  aparatului  de  specialitate   al 

Consiliului Judeţean Olt  nr. 2532/14.03.2016; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 3030/22.03.2016; 

- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 

3067/22.03.2016; 

- Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 

3089/22.03.2016; 

- 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 (1
1
) 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 rutier RAISSAN 

SPRINTOUR S.R.L.., pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul SINEȘTI – POTCOAVA - JITARU - SLATINA, conform anexei  care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Licența 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 Județean Olt nr.174/20.12.2013. 

Art.3. Licenţa de traseu este valabilă până la data de 15.03.2017, când expiră perioada de 

valabilitate a contractului încheiat de operatorul de transport menţionat la art.1, cu beneficiarul. 

Art.4. Retragerea licenţei de traseu se face de către compartimentul specializat de transport din 

cadrul Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei; 

b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport a unor abateri grave de la prevederile 

caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea 

transportului public local; 

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenţei de transport. 



 

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea 

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Societății RAISSAN 

SPRINTOUR S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 

               

                                                                                                   Contrasemnează 

                                  Secretar al Judeţului 

                                                                                                                Gabriel  BULETEANU  

 

Slatina, 24.03.2016 

Nr. 48 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi ,,pentru”. 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                       

                    cu privire la transformarea unei funcții publice de execuție vacante 

în statul de funcţii al aparatului de specialitate 

 al Consiliului Judeţean Olt 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2485/11.03.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.2486/11.03.2016; 

- raportul nr.2487/11.03.2016al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.3039/22.03.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.3057/22.03.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- raportul nr.3078/22.03.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 

Sănătate Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- referatul nr.2390/10.03.2016 întocmit de doamna Achimescu Cristina - şef serviciu la 

Serviciul Financiar – Contabilitate al Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat de Președintele Consiliului 

Județean Olt, domnul Paul Stănescu; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.4/28.01.2016 cu privire la aprobarea bugetului 

Judeţului Olt, pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire 

funcție publică prin modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat de funcții pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.61/29.02.2016 referitoare 

la aprobarea STATULUI DE PERSONAL pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt, 

precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, cu drepturile 

salariale, începând cu data de 01 martie 2016; 
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- prevederile art.107 alin. (2) lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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

alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

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

      

Art.1. Se aprobă, transformarea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-

a, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate al Direcției Economice – 

Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia nr.12 în statul 

de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările ulterioare) în consilier, 

clasa I, grad profesional debutant. 

    Art.2 Statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările 

ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.     

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

aplicabilitatea. 

  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Financiar 

– Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 

                                                                  

                      CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                      Secretar al Județului                     

                                                                                                      Gabriel BULETEANU  

Slatina, 24.03.2016, 

Nr.49  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi ,,pentru”. 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,  

pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.135/29.10.2015 

 

  Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.2652/15.03.2016 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre 

nr.2653/15.03.2016; 

- raportul nr.2654/15.03.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.3038/22.03.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.3069/22.03.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de Agrement; 



 

 

- raportul nr.3083/22.03.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- adresa nr.21/15.03.2016 a Sindicatului ,,CONSOLT”, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.2645/15.03.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire 

funcție publică prin modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt și aprobare organigramă și stat de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.23 alin.(1) și (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.5, art.6 alin.(1), art.6 alin.(2) și art.10 alin.(3) din Instrucțiunile pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, înscrise în Anexa nr.1 la Ordinul 

Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea 

Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

        

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 

alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

     ART.I. Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.135/29.10.2015, se modifică și se înlocuiește cu Planul de ocupare a funcțiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt  în vederea aducerii 

la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – Județul Olt și Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici.  

PREŞEDINTE 

                                                            Paul STĂNESCU                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                          Secretar al Județului                     

                                                                                                            Gabriel BULETEANU  

Slatina 24.03.2016 

Nr.50 

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

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro  

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la:  aprobare transformare posturi în  statul  de funcții 

al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 

Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.2528/14.03.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.2529/14.03.2016;  

 raportul nr.2570/14.03.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 raportul nr.3040/22.03.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

http://www.cjolt.ro/


 

 

 raportul nr.3082/22.03.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.3070/22.03.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

 adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.3912/11.02.2016, 

nr.6062/07.03.2016, nr.6341/09.03.2016 înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.1468/12.02.2016, nr.2307/07.03.2016, nr.2366/09.03.2016; 

 Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

nr.2/07.03.2016; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.72/29.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Boldu Ana-Maria, medic rezident anul III pe 

post, specialitatea “neurologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.67/22.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat V a d-lui. dr.Duican Cătălin Ionuț, medic rezident anul IV- 

specialitatea “ortopedie și traumatologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.66/22.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat VI a d-nei. dr.Mitruțoiu Cristina Ramona, medic rezindet pe 

post anul V- specialitatea “cardiologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.65/22.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Ivanov Corina, medic rezident pe post anul III 

– specialitatea “obstetrică – ginecologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.64/22.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat V a d-lui. dr.Ungureanu Radu Ionuț, medic rezident anul IV 

– specialitatea “urologie”;  

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.63/22.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-lui. dr.Corâci Robert Octavian, medic rezidențiat anul 

III – specialitatea “chirurgie plastică- microchirurgie reconstructivă”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.54/15.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Drăniceanu Paula-Alina, medic rezident pe 

post anul III – specialitatea “recuperare, medicină fizică și balneologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.51/15.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat V a d-nei. dr.Mihăiță Diana, medic rezident anul IV – 

specialitatea “pediatrie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.50/15.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Stăncele Valentina, medic rezident pe post anul 

III- specialitatea “oftalmologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.45/15.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat V a d-lui dr.Popa Florin Augustin, medic rezident anul IV – 

specialitatea “chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.44/15.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Bălan Maria, medic rezident anul III – 

specialitatea “boli infecțioase”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.43/15.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Nedelcu Maria Raluca, medic rezident anul III 

– specialitatea “medicină legală”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.42/15.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat V a d-lui. dr.Răcăreanu Adrian, medic rezident   anul IV – 

specialitatea “cardiologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.41/15.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat III a d-nei. dr.Trepăduș Maria Mirela, medic rezident pe post 

anul II – specialitatea “reabilitare medicală”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.39/15.01.2016 referitoare la 

promovarea în funcția de medic primar a d-nei. dr.Iordache Anca, medic specialist, 



 

 

specialitatea “radiologie și imagistică-medicală” la Laboratorul radiologie și imagistică – 

medicală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.29/08.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Oncescu Nicoleta Mihaela, medic rezident pe 

postul anul III – specialitatea “obstetrică –ginecologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.28/08.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-lui  dr.Caragea Daniel Cosmin, medic rezident anul III 

– specialitatea “nefrologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.21/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-lui  dr.Strunoiu Cristian Marian, medic rezident anul 

III – specialitatea ”psihiatrie”;  

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.20/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Uleanu Lavinia Andreea, medic rezident anul 

III – specialitatea “oncologie medicală”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.19/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Constantinescu Adriana Maria, medic rezident 

anul III – specialitatea “psihiatrie”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.18/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Dragomirescu Ana-Cristina, medic rezident 

anul III – specialitatea “endocrinologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.17/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Mihai Viorica Georgiana, medic rezident anul 

III- specialitatea “psihiatrie pediatrică”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.16/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV de rezidențiat a d-nei. dr. Vasile Ionela Denisa, medic 

rezident anul III – specialitatea “medicină internă”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.15/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat V a d-nei. dr.Stănculescu Andreea Doriana, medic rezident 

pe post anul IV – specialitatea “anestezie și terapie intensivă”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.14/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Lascu (Dilirici) Alexandra Maria medic 

rezident anul III – specialitatea “psihiatrie”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.13/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat V a d-nei. dr.Mic Alisa, medic rezident pe post anul IV – 

specialitatea “anestezie și terapie intensivă”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.12/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Delcea Florentina, medic rezident anul III – 

specialitatea “dermatovenerologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.11/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-lui. dr.Catană Florin Alexandru, medic rezident anul 

III – specialitatea “otorinolaringologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.10/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Geanovu Sevastița-Simona, medic rezident 

anul III – specialitatea “diabet zaharat, nutriție și boli metabolice”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.9/07.01.2016 referitoare la 

trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Georgescu Alexandra, medic rezident pe post 

anul III – specialitatea “anestezie și terapie intensivă”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.1/04.01.2016 referitoare la 

promovarea în funcția de medic primar a d-nei. dr.Stuparu Ana-Maria Diana, medic 

specialist, specialitatea “diabet zaharat, nutriție și boli metabolice” la Cabinet diabet 

zaharat, nutriție și boli metabolice; 



 

 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.49/15.01.2016 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-nei. dr.Iliescu Mădălina – Maria, medic 

rezident an VI pe post, specialitatea “cardiologie la Secția cardiologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.53/15.01.2016 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-lui. dr.Postelnicu Emilian – Corneliu, medic 

rezident an IV pe post, specialitatea “nefrologie la Secția nefrologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.57/18.01.2016 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d- nei. dr.Nițu Floriana – Andreea, medic 

rezident an IV pe post, specialitatea “radiologie și imagistică medicală” la Laboratorul 

radiologie și imagistică medicală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.60/21.01.2016 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-lui. dr.Popa Radu Teodoru, medic rezident an 

V pe post, specialitatea “cardiologie” la Ambulatoriul integrat spitalului – cabinet 

cardiologie, locația Scornicești; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.75/29.01.2016 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-nei. dr.Radu Andreea Valentina, medic 

rezident an IV pe post, specialitatea “pneumologie” la Secția pneumologie; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.82/04.02.2016 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-nei. dr.Mezdrea Mihaela Silvia, medic 

rezident an IV pe post, specialitatea “dermatovenerologie” la Ambulatoriul integrat 

spitalului- cabinet dermatovenerologie – locația Scornicești; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.83/04.02.2016 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-lui. dr.Ionescu Andrei Valentin, medic 

rezident an VI pe post, specialitatea “chirurgie generală” la Secția chirurgie generală; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.84/04.02.2016 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-nei. dr.Rotaru Andreea, medic rezident an IV 

pe post, specialitatea “diabet zaharat, nutriție și boli metabolice” la Secția diabet zaharat, 

nutriție și boli metabolice; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.658/22.10.2015 referitoare 

la încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată al 

d-nei. dr.Belinski Doina, medic primar specialitatea “alergologie și imunologie clinică” la 

Ambulatoriul integrat  spitalului – cabinet alergologie și imunologie clinică. 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.142/29.10.2015 cu privire la aprobare 

organigramă şi stat de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.16/28.01.2016 cu privire la aprobare trasformare 

posturi în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

 prevederile art.180 alin. (1) lit a) și b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.15 lit. a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 

947/2009; 

 prevederile art.1, pct. 3 lit. a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 921/2006 privind 

stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

 prevederile art.1, art. 2 lit. a) şi f) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico sanitar şi 

auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico - socială’’) din anexa 

nr. III la Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului . plătit din 

fonduri publice, cu modificările  și completările ulterioare; 

 prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinului nr.1470/2011 pentru aprobarea 

criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a 



 

 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar și prevederile 

punctului I din Anexa la Ordinul nr.1470/2011 ; 

  prevederile art.1 alin.(1), (2) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului              

nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. 
 

În temeiul art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat 

cu prevederile art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă transformarea a 40 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.142/29.10.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.16/28.01.2016, conform 

anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.142/29.10.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.16/28.01.2016, se modifică în mod corespunzător, cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.   

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 

Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

                                                             Paul STĂNESCU                               Contrasemnează 

                                                                                                                         Secretar al judeţului 

                                                                                                                           Gabriel BULETEANU 

Slatina 24.03.2016 

Nr.51 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi pentru 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro  

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                                                                                                                             

                  cu privire la înființarea unui post aferent personalului contractual de execuție  

în statul de funcţii al Camerei Agricole Județene Olt 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2685/16.03.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.2686/16.03.2016; 

- raportul nr.2687/16.03.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.3041/22.03.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr.3071/22.03.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr.3086/22.03.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 

Servicii Publice și Comerț; 

- adresa nr.694/10.03.2016 a Camerei Agricole Județene Olt înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.2640/15.03.2016; 

http://www.cjolt.ro/


 

 

- prevederile art.4 alin. (1) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi 

şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri 

şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional coroborat cu pct.63 din Anexa nr. 1 la lege, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (2) și art.6 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind 

înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de 

consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă 

Agricolă; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.25/25.02.2010 cu privire la 

înființarea Camerei Agricole Județene Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.108/29.07.2013 cu privire la aprobare 

organigramă și stat de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Olt; 

- Adresele Instituției Prefectului Județul Olt nr.17.666/07.03.2014 și 

nr.18.475/25.03.2014, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.2.985/25.03.2014 și 

respectiv, nr. 2601/13.03.2014; 

- prevederile art.XIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri; 

- 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. 2 alin. (3), art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și prevederile Cap. II lit.B 

din Anexa 1 la lege, din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.31 alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 

în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.71/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile art. 1 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

             

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

alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

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

      

Art. 1. Se aprobă înființarea unui post aferent personalului contractual de execuție de 

referent, treapta profesională l, nivel studii M, la Compartimentul Instruire  și Pregătire 

Profesională din cadrul Camerei Agricole Județene Olt . 

Art. 2. Numărul de 19 posturi din cadrul Camerei Agricole Județene Olt se suplimentează 

cu 1 post aferent personalului contractual de execuție . 

Art. 3 . Organigrama și statul de funcţii pentru personalul din cadrul Camerei Agricole 

Județene Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.108/29.07.2013, se modifică în 

mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.    

            Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt și Camerei Agricole Județene Olt în vederea aducerii la îndeplinire Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 



 

 

PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU                                                              

                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                 Secretar  al  Judeţului                     

                                                                                                 Gabriel BULETEANU 

 

Slatina 24.03.2016 

Nr.52 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi pentru. 

 

 

 

H O T Ă R Â R E                                                                

  cu privire la:  aprobare Regulament de organizare și funcționare  a aparatului de specialitate 

                         și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a 

                         Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt 

                                            

       Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 2573/14.03.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 2574/14.03.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt  nr. 31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție 

publică prin modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat de funcții pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 101/29.07.2013 cu privire la aprobare 

organigramă și stat de funcții pentru Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Județean Olt, 

modificată prin  Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 81/29.05.2014  și  nr. 93/30.07.2015; 
- raportul nr. 2575/14.03.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr. 3043/22.03.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr. 3060/22.03.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;  

- raportul nr. 3073/22.03.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 

- raportul nr. 3081/22.03.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr. 3084/22.03.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii 

Publice și Comerț: 

- raportul nr. 3092/22.03.2016 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice 

și de Arhitectură; 

- prevederile art. 6, art. 21. alin. (1) – (2),   art. 24,  art. 25, art. 87, art. 91, art. 101, art. 102, 

art. 103, art. 104, art. 105, art. 106, art. 107, art. 108, art. 116  și  art. 117 din  Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (1) – (3), art. 28 și art. 44 -73 din Legea  nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (3),  art. 3, art. 4, art. 7 alin. (1) – (3), art. 11, art. 13 

alin. (1) lit. c) – f), art. 14, art. 15, art. 23 alin. (1),  alin. (2) lit. b) și alin. (5), art. 107, art. 111 

și art. 112 alin. (1)  din  Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare precum și ale anexei la această lege;  

- prevederile art.1, art.2 lit. a) și f) și art.10 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



 

 

- prevederile anexei nr.1 la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului contractual 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.36 alin.(1) – (4) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 – 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3- 14 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 79
1
 – 79

4 
 și art. 79

7 
din 

 
Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor  locale, aprobat prin Ordonanța  Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 673/2002; 

- prevederile art. 2 – 14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității 

de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002; 

- prevederilor pct. 1 din anexa la 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 pct. 1 din Anexa la Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice,  

În temeiul art.  91 alin. (1) lit. a),  alin. (2) lit. c),  art. 97 alin. (1),  art. 98 coroborat cu art. 45 

alin. (1) și art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 
 

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

 

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de  

specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a 

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) Secretarul județului, Directorii executivi, Arhitectul Șef al județului, Șefii de servicii și 

Șefii de birouri  asigură dezbaterea Regulamentului prevăzut la alin. (1) și  au obligația de a-l 

comunica, prin semnătură de luare la cunoștință,  personalului  din subordine.  

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,  prevederile Hotărârii  Consiliului 

Județean Olt nr. 68/28.06.2011 cu privire la aprobare Regulament intern de organizare și funcționare 

a aparatului de specialitate și a aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a 

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, prevederile Hotărârii  Consiliului Județean Olt 

nr. 86/27.06.2013 cu privire la completarea Regulamentului intern de organizare și funcționare a 

aparatului de specialitate și a aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a 

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt  și orice altă dispoziție contrară  își încetează 

aplicabilitatea.  

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.04.2016 și se 

comunică direcțiilor, arhitectului șef al județului, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,  Cabinetului Președintelui Consiliului Județean 

Olt, Secretarului județului și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la 

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  

 

 

 PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 

                                                                                             Contrasemnează                                                         

                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                                               Gabriel BULETEANU 

 



 

 

Slatina  24.03.2016 

Nr. 53 

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

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

a Consiliului Județean Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2292/07.03.2016 la Proiectul de Hotărâre nr. 2293/07.03.2016; 

- Raportul nr. 2294/07.03.2016 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 administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului si relații cu cetăţenii  nr. 3042/22.03.2016; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului nr. 3058/22.03.2016; 

- Raportul comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 

3072/22.03.2016; 

- Raportul comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie 

copii și culte nr. 3077/22.03.2016; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț nr. 

3085/22.03.2016; 

- Raportul Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologie și protecția mediului nr. 3091/22.03.2016; 

- Prevederile art. 87 - 108, art. 113 și art. 115 alin (1) lit c), alin (4) și (7) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 79
1 

- 79
4
 și art. 79

7
 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002, modificată și completată prin 

Legea nr. 673/2002; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 

- Prevederile art. 2 alin (1) – (3), art. 5 – 12, art. 18, art. 20 – 23, art. 28 – 44, art. 45 – 54, art. 55 

– 73, art. 74 – 84 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 87 – 93 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul prevederilor art. 91 alin (2) lit. c) și 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 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, 

prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

http://www.cjolt.ro/


 

 

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament, își încetează aplicabilitatea 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 77/30.07.2008. 

Art. 3. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Olt și pe site-ul instituției. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică consilierilor județeni, direcțiilor, arhitectului șef, 

serviciilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru 

aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – 

Județul Olt. 

PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU 

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                 Gabriel BULETEANU 

Slatina 

Nr. 54/24.03.2016 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un număr de 29 voturi „pentruˮ. 

 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/24.03.2016 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Olt 

Capitolul I. 

Constituirea şi organizarea consiliului judeţean 

Secţiunea I – a 

Constituirea consiliului judeţean  

 

Art. 1. Consiliul Judeţean Olt, denumit în continuare consiliu judeţean este autoritate a 

administraţiei publice locale, constituită la nivelul judeţului Olt, în urma alegerilor locale, pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor 

publice de interes judeţean. 

 Art. 2. Numărul membrilor consiliului județean se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție 

de numărul locuitorilor județului, conform populației după domiciliu, raportate de Institutul Național 

de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs. 

 Art. 3. (1) Consiliul Judeţean Olt este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, 

egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din judeţul Olt, în condiţiile legii 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

(2) Constituirea consiliului județean se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării 

alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art.47 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea partidelor 

politice și a campaniilor electorale, republicată. 

(3) Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire, se face de către 

prefect. La ședința de constituire pot participa prefectul sau un reprezentant al acestuia. 

(4) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor 

aleși. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza, în aceleași 

condiții, peste 3 zile la convocarea prefectului. Dacă nici la a două convocare reuniunea nu este legal 

constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleași condiții. 

(5) În situația în care consiliul județean nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din 

cauza absenței, fără motive temeinice a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile 

consilierilor aleși care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceștia nu pot fi 

înlocuiți de supleanții înscriși pe listele de candidați respective, organizându-se alegeri pentru 

completare, în termen de 30 de zile, în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației 

publice locale. 



 

 

 (6) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit 

nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanța de contencios administrativ, respectiv Tribunalul 

Olt. 

 (7) Absenţa consilierilor la şedinţa de constituire este motivată dacă: 

 a)  din cauza bolii, aceştia sunt imobilizaţi la pat sau internaţi în spital; 

 b)  sunt plecaţi în străinătate în interes de serviciu; 

 c)  se datorează unor evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au 

împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situaţii similare. 

Art. 4. (1) Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat 

de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 

 (2) Pentru validarea mandatelor, consilierii declarați aleși vor alege prin vot deschis, o comisie 

de validare compusă din 3 – 5 consilieri județeni. Numărul membrilor comisiei se stabilește prin vot 

deschis, la propunerea președintelui de vârstă. 

 (3) Comisia de validare este aleasă din rândul consilierilor judeţeni pe întreaga durată a 

mandatului consiliului judeţean. 

 (4) Propunerile de candidaţi pentru comisia de validare se fac de către consilierii judeţeni. 

Numărul de locuri cuvenite fiecărui partid ce compune consiliul judeţean se determină proporţional cu 

numărul de mandate obţinute. 

(5) Președintele de vârstă supune votului aceste nominalizări în ordinea propunerilor făcute. 

 (6) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii 

consilierilor prezenţi la şedinţă. 

 (7) Fiecare propunere se adoptă prin vot deschis. 

 (8) Numărul membrilor comisiei de validare şi componenţa acesteia se consemnează într-o 

hotărâre prezentată plenului de secretarul judeţului. 

 Art. 5. Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar cu votul 

majorităţii consilierilor ce o compun. 

Art. 6. După alegerea comisiei de validare, președintele de vârstă dispune o pauză pentru 

alegerea președintelui și a secretarului comisiei de validare, cât și pentru examinarea legalității alegerii 

fiecărui consilier. 

 Art. 7. (1) Prin grija secretarului judeţului se prezintă comisiei de validare dosarele 

consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor acestora, aşa cum aceste documente au fost 

primite de la biroul electoral de circumscripţie judeţeană. 

 (2) Dosarele vor fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care renunţă la mandat 

înainte de validare sau ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier judeţean. 

Renunţarea la mandat sau exprimarea opţiunii se face prin declaraţii scrise. 

 Art. 8. La reluarea lucrărilor președintele ales al comisiei de validare va preda președintelui de 

vârstă procesul verbal de alegere a președintelui și al secretarului comisie de validare pentru a fi 

prezentat în plenul ședinței. 

 Art. 9. (1) Comisia examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi întocmeşte un proces-

verbal prin care propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor, după caz, cu menţionarea pe 

scurt a motivelor de invalidare. 

 (2) Comisia poate propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care: 

 a) constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate stabilite expres în lege; 

 b) alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral în 

condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

 Art. 10. (1) Preşedintele comisiei de validare prezintă consiliului judeţean procesul verbal  

prevăzut la art. 9 alin. (1) privind propunerile de validare sau invalidare a mandatelor de consilier 

judeţean.  

 (2) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, separat pentru fiecare 

consilier. 

 (3) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire vor fi validaţi sau invalidaţi în 

lipsă. 



 

 

(4) Propunerile comisiei se supun de către președintele de vârstă votului deschis și se aprobă cu 

votul majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau 

invalidării nu participă la vot. 

 (5) Rezultatul validării se consemnează în hotărârea care se prezintă plenului de secretarul 

judeţului şi se comunică de îndată consilierilor ce au absentat motivat. 

 (6) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales, nu mai face parte din 

partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi 

validat, urmând a fi validat următorul supleant de pe listă. 

 (7) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la 

instanţa de contencios administrativ, respectiv Tribunalul Olt, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în 

cazul celor absenţi, de la comunicare. 

 Art. 11. (1) După validarea mandatelor, consilierii depun următorul jurământ în limba română: 

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Olt. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. 

 (2) Jurământul se depune de fiecare consilier judeţean, în ordine alfabetică, în faţa unei mese 

special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. În acest scop, consilierul va 

pune mâna stângă pe Constituţie şi, dacă este cazul, pe Biblie, va citi textul jurământului şi va semna 

jurământul de credinţă imprimat pe formular special. 

 (3) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi 

imprimat pe formular fără această formulă. 

 (4) Jurământul se semnează în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la dosarul 

şedinţei, iar al doilea se înmânează consilierului judeţean. 

 (5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. 

 (6) Consilierii absenţi la şedinţa de constituire vor depune jurământul la prima şedinţă a 

consiliului care urmează celei de constituire. 

 (7) Pentru consilierii care renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună 

jurământul, se urmează procedura legală privind validarea supleanţilor. 

(8) După depunerea jurământului de către majoritatea membrilor consiliului, președintele de 

vârstă declară constituit consiliul județean. Declararea ca legal constituit a consiliului județean se 

constată printr-o hotărâre ce se prezintă plenului de secretarul județului. 

 Art. 12. Consiliul județean alege dintre membrii săi, după constituire și pe durata mandatului 

său, un președinte și 2 vicepreședinți. 

 Art. 13. Mandatul consiliului judeţean este de 4 ani şi poate fi prelungit, prin lege organică, în 

caz de război sau de catastrofă. 

 Art. 14. Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii până la declararea ca 

legal constituit a consiliului nou ales. 

 Art. 15. (1) Consiliul judeţean se dizolvă de drept, prin hotărârea instanței de contencios 

administrativ definitivă, în următoarele cazuri: 

a) în cazul în care nu se întruneşte timp de două luni consecutive, deși a fost convocat conform 

prevederilor legale; 

 b) în cazul în care nu a adoptat în trei şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre; 

 c) în situaţia în care numărul consilierilor judeţeni se reduce sub jumătate plus unu şi nu se 

poate completa prin supleanţi. 

 (2) Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin referendum judeţean, organizat în condiţiile legii. 

 

Secţiunea a II – a 

Alegerea preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean 

 

 Art. 16. Consiliul județean alege din rândul membrilor săi un președinte care este ales cu votul 

secret al majorității consilierilor județeni în funcție, în condițiile legii pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale. 



 

 

Art. 17. (1) Propunerea de candidați pentru alegerea președintelui se face de către oricare 

dintre consilieri sau de grupurile de consilieri, fiind înscrise pe buletinul de vot numele și prenumele 

candidaților propuși. 

(2) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză pe timpul căreia se completează buletinul de 

vot. 

(3) Exercitarea votului de face într-o cabină special amenajată, iar modalitatea de exprimare a 

votului se stabilește de comisia de validare, fie prin bararea cu o linie orizontală a numelui candidaților 

pe care consilierul nu dorește să-i aleagă fie prin scrierea cuvântului ”Da” în dreptul numelui celui pe 

care dorește să-l voteze. 

(4) Este declarat ales președinte al consiliului județean candidatul care a întrunit, la primul tur 

de scrutin, votul majorității consilierilor în funcție. 

(5) Dacă niciun candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar, se organizează un al doilea tur 

de scrutin în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri, în cadrul 

căruia va fi declarat președinte candidatul care a obținut votul majorității consilierilor județeni în 

funcție. 

(6) În caz de balotaj se organizează un nou tur de scrutin, la care participă numai candidații 

care se află în această situație. Este declarat ales candidatul care a obținut votul majorității consilierilor 

județeni în funcție. 

(7) Hotărârea privind alegerea președintelui consiliului județean se semnează de președintele de 

vârstă și de cei doi asistenți ai acestuia și se contrasemnează de secretarul județului. 

(8) După alegerea președintelui consiliului județean, activitatea președintelui de vârstă și a 

celor doi consilieri care l-au asistat încetează. 

(9) Președintele consiliului județean preia și asigură în continuare conducerea lucrărilor 

ședinței. 

 Art. 18. (1) Mandatul preşedintelui consiliului judeţean este de 4 ani şi se exercită până la 

depunerea jurământului de către preşedintele consiliului judeţean nou ales. Mandatul preşedintelui 

consiliului judeţean poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, 

dezastru sau sinistru deosebit de grav.   

 (2) Mandatul preşedintelui consiliului judeţean încetează de drept în condiţiile legii statutului 

aleşilor locali, precum şi în următoarele situaţii: 

 a) dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, certificate, 

care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an 

calendaristic; 

 b) dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv. 

 (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului 

preşedintelui consiliului judeţean. 

 (4) Ordinul prefectului poate fi atacat de preşedintele consiliului judeţean la instanţa de 

contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. 

Art. 19. (1) Mandatul președintelui consiliului județean se suspendă de drept numai în cazul în 

care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanța 

de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată 

suspendarea mandatului. 

(2) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, 

președintelui consiliului județean. 

 (3) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). 

 (4) Dacă preşedintele suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul, în 

condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat. 

 (5) Prevederile alin.(1) – (4) se aplică şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean. 

Art. 20. (1) Eliberarea din funcție a președintelui consiliului județean se face cu votul secret a 

două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a cel puțin unei treimi din 

numărul acestora. 

(2) Eliberarea din funcție a președintelui consiliului județean nu se poate face în ultimele 6 luni 

ale mandatului consiliului județean. 



 

 

 Art. 21. (1) În caz de suspendare din funcţie a preşedintelui consiliului judeţean, atribuţiile ce 

îi sunt conferite prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, vor fi exercitate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean 

cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. 

 (2) În situaţia prevăzută la alin.(1), consiliul judeţean poate delega, prin hotărâre, adoptată cu 

votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, din rândul membrilor săi, un consilier 

judeţean care va îndeplini temporar atribuţiile vicepreşedintelui. 

 (3) În celelalte cazuri de absenţă a preşedintelui atribuţiile sale vor fi exercitate, în numele 

acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte prin dispoziţie. 

 (4) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât preşedintele, cât şi 

vicepreşedinţii, consiliul judeţean deleagă doi consilieri judeţeni din care, unul va îndeplini atât 

atribuţiile preşedintelui, cât şi pe cele ale unui vicepreşedinte iar celălalt atribuţiile celui de-al doilea 

vicepreşedinte până la încetarea suspendării. 

 Art. 22. (1) Președintele consiliului răspunde în fața consiliului județean de buna funcționare a 

administrației publice județene. 

 (2) Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, 

cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 

 (3) Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate 

al consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de 

specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau 

altor persoane, în condiţiile legii. 

 (4) Președintele consiliului județean își păstrează calitatea de consilier județean, fără a 

beneficia de indemnizația aferentă acestui statut. 

 Art. 23. La solemnităţi, recepţii şi ceremonii publice, preşedintele consiliului judeţean poartă 

ca semn distinctiv o eşarfă în culorile drapelului naţional.  

 Art. 24. Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia, 

care, în condiţiile legii, încadrează pe posturi şi eliberează din funcţie, prin dispoziţie, funcţionarii 

publici şi personalul contractual. 

 Art. 25. Pe lângă atribuţiile principale stabilite în articolul 104 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele consiliului 

judeţean: 

a) stabilește prin dispoziție, în competența vicepreședinților, administratorului public al 

județului, secretarului județului sau altor persoane, în condițiile legii, spre coordonare 

compartimente/birouri/servicii/direcții de specialitate din cadrul consiliului județean, servicii publice și 

instituții de sub autoritatea consiliului județean cât și cooperarea cu servicii publice de interes județean, 

precum și cu organizații neguvernamentale; 

 b) constituie, potrivit legii, prin dispoziţie, comisii şi colective de lucru pentru îndeplinirea 

atribuţiilor consiliului judeţean;  

 c) aprobă la propunerea secretarului judeţului, nomenclatorul dosarelor constituite în activitatea 

curentă; 

 d) stabileşte la propunerea secretarului judeţului, metodologia privind circulaţia şi semnarea 

documentelor iniţiate de serviciile de specialitate; 

 e) stabileşte, conform prevederilor legale în vigoare, răspunderea materială a salariaţilor din 

aparatul de specialitate al consiliului județean; 

 f) aprobă, la propunerea vicepreşedintelui de resort, transmiterea fără plată şi valorificarea unor 

bunuri mobile devenite disponibile, la alte instituţii publice; 

 g) stabileşte personalul din cadrul serviciilor de specialitate care beneficiază de concediu de 

odihnă suplimentar; 

 h) aprobă organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv; 

 i) aprobă programul anual de perfecţionare a pregătirii profesionale a funcţionarilor din 

aparatul de specialitate al consiliului judeţean; 

 j) stabileşte prin dispoziţie, lista cu informaţii şi documente secrete de serviciu utilizate la 

consiliul judeţean; 



 

 

 k) stabileşte, prin dispoziţie, modalităţile de aplicare a Legii privind liberul acces la 

informaţiile de interes public; 

 l) stabileşte programul de audienţe pentru conducerea executivă a consiliului judeţean; 

 m) stabileşte programul de lucru zilnic al serviciilor consiliului judeţean. 

 Art. 26. (1) Consiliul judeţean alege din rândul membrilor săi doi vicepreşedinţi cu votul secret 

al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. 

 (2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea vicepreşedinţilor se face dintre oricare dintre 

consilieri sau de grupurile de consilieri. 

 (3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinul de 

vot. 

 (4) Exercitarea votului se face în cabine special amenajate, putându-se folosi la alegere, una din 

următoarele modalităţi: 

 a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 

candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele 

tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin vor rămâne nebarate numele 

consilierilor pe care doreşte să îi aleagă votantul; 

 b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul „DA” în dreptul numelui celor pe care doreşte să îi 

voteze; 

 (5) Sunt declaraţi aleşi vicepreşedinţi primii 2 candidaţi care au obţinut votul majorităţii 

consilierilor în funcţie. 

(6) În situația în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al 

doilea tur de scrutin, în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele 2 locuri 

pentru fiecare funcție de vicepreședinte. La al doilea tur de scrutin sunt declarați vicepreședinți 

candidații care au obținut votul majorității consilierilor județeni în funcție. 

 (7) Vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează calitatea de consilier judeţean, fără a 

beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

 (8) Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean se face cu votul secret a două 

treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a cel puţin unei treimi din numărul 

acestora. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 

luni ale mandatului consiliului judeţean. 

 Art. 27. (1) Vicepreşedinţii consiliului judeţean intră în exercitarea mandatului după declararea 

lor ca legal aleşi. 

 (2) Exercitarea mandatului de vicepreşedinte încetează odată cu expirarea mandatului 

consiliului judeţean. 

 (3) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 96 din prezentul regulament, are ca efect 

încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a mandatului de vicepreşedinte al consiliului judeţean.  

 Art. 28. (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii au dreptul la o indemnizaţie lunară stabilită potrivit 

legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea 

mandatului. 

 (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţă. 

 Art. 29. (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii beneficiază de concedii de odihnă, pentru fiecare an 

calendaristic, concedii medicale, concedii fără plată, concedii pentru formare profesională precum şi 

de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii. 

 (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean vor aduce la cunoştinţa acestuia, în 

şedinţa premergătoare plecării în concediu, perioada de efectuare a concediului. În cazuri de urgenţă, 

informarea se va face în prima şedinţă a consiliului judeţean, organizată după terminarea concediului. 

 (3) Concediul fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, în cazul vicepreşedinţilor, 

se aprobă de preşedinte. 

 (4) Planificarea concediului de odihnă se face de preşedintele consiliului judeţean, pe baza 

consultării cu vicepreşedinţii, în luna decembrie a anului premergător celui în care se efectuează 

concediul. 

 (5) Preşedintele şi vicepreşedinţii efectuează concediul de odihnă în fiecare an. 



 

 

 (6) În cazuri excepţionale, cu aprobarea consiliului judeţean, preşedintele şi vicepreşedinţii pot 

efectua concediul de odihnă şi în anul următor. 

 

Secţiunea a III – a 

Constituirea şi funcţionarea comisiilor de specialitate  

pe domenii de activitate 

 

 Art. 30. (1) Activitatea consiliului judeţean se desfăşoară în plen şi în comisii de specialitate pe 

domenii de activitate. 

 (2) În funcţie de specificul local şi de necesităţi, după constituire, consiliul judeţean îşi 

organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. 

 (3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni. 

 (4) Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în 

fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul judeţean respectându-se configuraţia 

politică rezultată în urma alegerilor locale. 

 (5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a 

consilierilor independenţi, de către consiliul judeţean, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea 

acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. 

 (6) Un consilier poate face parte din 1-2 comisii, din care una este comisie de bază. 

Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază. 

 Art. 31. (1) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea 

acestora, numărul de membri, care va fi de regulă impar, şi componenţa se stabilesc de către consiliul 

judeţean. 

(2) Consiliul judeţean stabileşte să funcţioneze cu un număr de 6 comisii de specialitate. 

Art. 32. (1) În prima lor şedinţă, convocată prin dispoziţie, de preşedintele consiliului judeţean, 

comisiile îşi aleg preşedintele şi secretarul. Alegerea se face cu votul majorităţii membrilor comisiei. 

(2) Nici un consilier nu poate deţine două funcţii în acelaşi timp în comisiile pe domenii de 

specialitate. 

 (3) Schimbarea din funcţii se poate face cu votul majorităţii membrilor comisiei. 

Art. 33. (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenta majorităţii membrilor şi iau 

hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. 

(2) Şedinţele comisiei de specialitate sunt publice. 

(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea 

consiliului. Are dreptul să participe la şedinţele comisiei orice consilier judeţean. Persoanele respective 

pot fi ascultate, dar nu au drept de vot. 

Art. 34. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 

a)  analizează proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, pentru care li se solicită raportul de 

avizare; 

b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul judeţean spre avizare; 

c) întocmesc rapoarte cu privire la avizarea proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor 

analizate, pe care le prezintă consiliului judeţean; 

d) îndeplinesc şi alte însărcinări stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean. 

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin hotărâri ale consiliului 

județean, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. 

Art. 35. (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale: 

    a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul judeţean şi cu celelalte 

comisii; 

    b) convoacă şedinţele comisiei; 

c) conduce şedinţele comisiei; 

     d) invită la lucrările şedinţei specialişti în domeniile supuse analizei, dacă apreciază că este 

necesar. 



 

 

    e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă 

pentru comisia pe care o conduce; 

    f) susţine în şedinţele de consiliu rapoartele de avizare formulate de comisie; 

    g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar. 

     (2) Preşedintele comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, 

prevăzute de lege sau stabilite de consiliul judeţean. 

     Art. 36. (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

     a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei; 

     b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea 

fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării; 

    c) asigură redactarea rapoartelor de avizare şi proceselor-verbale etc.      

 (2) Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de comisie sau de către preşedintele 

comisiei. 

   Art. 37. (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 

3 zile înainte. 

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii 

comisiei sau oricare dintre consilierii judeţeni care participă la şedinţa comisiei pot cere includerea pe 

ordinea de zi a unor probleme. 

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. 

(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei, consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de 

şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile 

prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali şi de prezentul regulament. 

 (5) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea 

unei însărcinări oficiale. 

Art. 38. Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor 

consiliului, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri 

asupra cărora li se solicită rapoarte de avizare. 

Art. 39. Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca 

votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia. 

 Art. 40. (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-

un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către membrii comisiei 

prezenţi. 

     (2) Procesele verbale pot fi consultate şi de alte persoane interesate care  nu au participat la 

şedinţă, cu încuviinţarea preşedintelui comisiei exprimată în scris. 

 Art. 41. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului judeţean se impun modificări de fond 

în conţinutul proiectului, preşedintele consiliului judeţean solicită, prin votul deschis al majorităţii 

consilierilor prezenţi retrimiterea acestuia pentru reexaminare la comisie sau/şi la compartimentul de 

specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul. 

Art. 42. (1) Consiliul judeţean poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi 

verificare, la propunerea consilierilor sau a preşedintelui consiliului judeţean. 

     (2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii 

acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean. 

     (3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului judeţean, la termenul stabilit de 

acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este 

cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării. 

 Art. 43. Consiliul judeţean îşi va putea constitui comisii speciale pentru avizarea unor proiecte 

de hotărâri complexe, pentru elaborarea unor proiecte de hotărâri sau pentru alte obiective, indicate în 

hotărârea de înfiinţare a comisiei. Propunerile astfel elaborate nu se mai supun examinării altor 

comisii. 

 Art. 44. Compartimentele de specialitate ale serviciilor administraţiei publice judeţene au 

obligaţia  de a prezenta comisiilor de specialitate, la cererea acestora, date cu privire la proiectele de 

hotărâri sau alte probleme pe care le au spre analiză şi avizare. 



 

 

 Art. 45. (1) Legătura între comisiile de specialitate şi serviciile publice de specialitate ale 

consiliului judeţean se asigură de către conducătorii sau locţiitorii de drept ai acestora. 

(2) Relaţiile dintre preşedinţii, secretarii şi membrii comisiilor, pe de o parte, şi serviciile publice de 

specialitate, pe de altă parte, sunt de colaborare şi nu de subordonare ierarhică. 

Art. 46. Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte în plenul consiliului judeţean un raport 

anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului. 

 

Secţiunea a IV – a 

Atribuțiile consiliului județean  

 

Art. 47. (1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:  

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, 

ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților reglementate de Legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și regiilor autonome de interes 

județean;  

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;  

c) atribuții privind gestionarea patrimoniului județului;  

d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;  

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională;  

f) alte atribuții prevăzute de lege.  

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul județean:  

a) alege, din rândul consilierilor județeni, 2 vicepreședinți;  

b) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice și societăți reglementate 

de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes județean, 

precum și reorganizarea regiilor autonome de interes județean, în condițiile legii;  

c) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul 

de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale 

instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților reglementate de Legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și regiilor autonome de interes 

județean;  

d) exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor 

deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, sau regii autonome, în condițiile legii;  

e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de 

serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor și 

serviciilor publice de interes județean.  

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean:  

a) aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul propriu al județului, virările 

de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;  

b) aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, contractarea și/sau garantarea 

împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în 

numele județului, în condițiile legii;  

c) stabilește impozite și taxe județene, în condițiile legii;  

d) adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a 

județului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă și urmărește, în 

cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale și orășenești interesate, măsurile 

necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;  

e) stabilește, pe baza avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate, 

proiectele de organizare și amenajare a teritoriului județului, precum și de dezvoltare urbanistică 

generală a acestuia și a unităților administrativ-teritoriale componente; urmărește modul de realizare a 

acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești sau municipale 

implicate;  
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f) aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în 

limitele și în condițiile legii.  

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul județean:  

a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a 

județului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes județean, în condițiile legii;  

b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a județului, 

după caz, în condițiile legii;  

c) atribuie, în condițiile legii, denumiri de obiective de interes județean.  

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean:  

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes județean privind:  

1. educația;  

2. serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;  

3. sănătatea;  

4. cultura;  

5. tineretul;  

6. sportul;  

7. ordinea publică;  

8. situațiile de urgență;  

9. protecția și refacerea mediului;  

10. conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a 

parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;  

11. evidența persoanelor;  

12. podurile și drumurile publice;  

13. serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean, precum și alimentarea cu gaz 

metan;  

14. alte servicii publice stabilite prin lege;  

b) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;  

c) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege;  

d) acorda consultanță în domenii specifice, în condițiile legii, unităților administrativ-teritoriale 

din județ, la cererea acestora.  

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul județean:  

a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 

acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean;  

b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea județului cu unități administrativ-teritoriale din alte 

țări;  

c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale 

din țara ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților 

administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.  

 

Capitolul II 

Şedinţele consiliului judeţean 

Secţiunea I-a 

Convocarea şi ordinea de zi 

 

 Art. 48. (1) Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară, în fiecare lună, la convocarea 

preşedintelui consiliului judeţean. 

 (2) În situaţia în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea de a convoca 

consiliul judeţean în şedinţă ordinară, aceasta se va face de către vicepreşedintele desemnat în 

condiţiile art. 21 din regulament.  



 

 

 (3) Consiliul judeţean se poate întruni în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la 

cererea preşedintelui acestuia, a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi, ori la solicitarea 

prefectului adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită adoptarea 

de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, 

incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. 

 (4) Convocarea consiliului judeţean se face în scris, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor 

ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare. 

 (5) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 

judeţului, convocarea consiliului judeţean se poate face de îndată. 

(6) Invitaţia la şedinţă va preciza ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării acesteia.  

(7) Şedinţele consiliului judeţean au loc în sediul Palatului administrativ din municipiul Slatina, 

județul Olt, sau, numai cu votul a 2/3 din numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, în altă locaţie. 

(8) Orice întrunire a consiliului judeţean în afara convocării legale şi cu nerespectarea 

prevederilor alin.(6) este nelegală şi nu produce efecte juridice. 

 (9) Convocarea consiliului în şedinţă se face în scris prin intermediul secretarului judeţului, 

care o face cunoscută locuitorilor judeţului prin afişare la sediul administrativ, publicare în presa locală 

sau prin alt mijloc de publicitate. 

 Art. 49. (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţelor consiliului judeţean cuprinde: proiecte de 

hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor 

subordonate, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebări, interpelări, petiţii sau alte probleme 

propuse de preşedintele, vicepreşedinţii consiliului judeţean, consilieri şi secretarul judeţului. 

 (2) Proiectele de hotărâri asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi 

numai dacă sunt însoţite de raportul de avizare al comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise 

în acest scop şi de raportul compartimentului de resort, cu excepţia cazurilor în care consiliul judeţean 

s-a întrunit în şedinţă extraordinară sau de îndată. 

 (3) În cazul şedinţelor extraordinare sau întrunite de îndată, proiectul ordinii de zi este propus 

de cel care le convoacă. 

 Art. 50. (1) Materialele care se supun dezbaterii consiliului judeţean se prezintă, pentru a fi 

înscrise în ordinea de zi, la secretarul judeţului cu cel puţin 10 zile înainte de dezbaterea în plen, în 

afară de cazul în care prin lege sau prezentul regulament se prevede un termen mai scurt. 

 (2) Materialele întocmite pentru ședința de consiliu județean vor fi transmise consilierilor 

pentru a fi consultate, de regulă, cu cel puțin trei zile înaintea ședinței. 

 Art. 51. (1) Proiectul ordinii de zi se aprobă cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi 

la şedinţă.  

 (2) Completarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi 

amânate până la şedinţa următoare, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 

 (3) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul 

iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (2). 

Secţiunea a II-a 

Desfăşurarea şedinţelor consiliului judeţean 

 

 Art. 52. (1) Şedinţele  consiliului judeţean sunt publice. 

 (2) Anunţul privind caracterul public al şedinţei se afişează la sediul consiliului judeţean, se 

inserează pe site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare. 

De asemenea, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat 

sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul din domeniile de interes 

public care urmează să fie abordat în şedinţa publică. 

 (3) Anunţul va cuprinde data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea 

de zi. 

 Art. 53. (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii județeni sunt obligaţi să fie prezenţi la 

lucrările consiliului şi să se înscrie în registrul de prezenţă, ţinut de secretarul judeţului. 

 (2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă, va comunica despre aceasta secretarului 

judeţului, arătând motivul absenţei. 



 

 

 (3) Absenţa consilierilor judeţeni de la şedinţă se consideră motivată dacă se face dovada că 

aceasta a intervenit din cauza unei boli ce a necesitat spitalizare sau imobilizarea la pat sau a unor 

evenimente de forţă majoră care au făcut imposibilă prezenţa acestora. 

 (4) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea 

unei însărcinări oficiale. 

 (5) În situația în care un consilier județean absentează de două ori consecutiv fără motive 

temeinice, el poate fi sancționat în condițiile prezentului regulament. 

 Art. 54. Şedinţele consiliului judeţean sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea 

consilierilor judeţeni în funcţie. 

 Art. 55. Şedinţa consiliului judeţean este condusă de preşedintele consiliului judeţean, iar în 

caz de absenţă, de unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte prin dispoziţie. În cazul în care, din 

motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele desemnat, şedinţa va fi condusă de celălalt 

vicepreşedinte, iar şi în lipsa acestuia de un consilier judeţean ales cu votul majorităţii consilierilor 

judeţeni prezenţi. 

 Art. 56. Preşedintele consiliului judeţean sau vicepreşedintele care îl înlocuieşte la conducerea 

dezbaterilor, veghează la respectarea regulamentului şi menţinerea ordinii în sala de şedinţă. 

 Art. 57. (1)  Participarea la dezbateri se va face în ordinea înscrierii la cuvânt  a celor ce 

doresc. Preşedintele consiliului judeţean este cel care dă cuvântul consilierilor înscrişi sau invitaţilor 

urmărind, totodată, respectarea dispoziţiilor privind participarea la dezbateri. 

(2) Preşedintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt în funcţie de obiectul dezbaterilor. 

În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, 

precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. 

 (3) Preşedintele va urmări ca participarea la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor 

de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, 

în funcţie de mărimea acestuia. 

 (4) Un participant la şedinţă nu va putea lua cuvântul de regulă decât o singură dată cu privire 

la aceeaşi problemă înscrisă pe ordinea de zi. 

 (5) Vorbitorii sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema pentru care s-au 

înscris la cuvânt. În caz contrar preşedintele le atrage atenţia şi, dacă nu se conformează, le retrage 

cuvântul. 

 Art. 58. Preşedintele consiliului va permite oricând unui consilier să răspundă într-o chestiune 

de ordin personal care îl priveşte, când a fost nominalizat de alt vorbitor, sau când cere cuvântul în 

probleme privitoare la regulament. 

 Art. 59. (1) Orice membru al consiliului poate cere încheierea dezbaterii unei probleme puse în 

discuţia consiliului. 

 (2) Cererea de încheiere a dezbaterii se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. 

 Art. 60. (1) Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de către cel care are cuvântul, 

cât şi de cei care se află în sala de şedinţe. 

 (2)Este interzis dialogul între cel care are cuvântul şi ceilalţi consilieri ori alte persoane aflate 

în sală. 

Art. 61. În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele poate întrerupe 

dezbaterile şi dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică în orice 

mod desfăşurarea normală a şedinţei consiliului. Totodată, poate aplica sancţiunile stabilite în 

competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare. 

 Art. 62. (1) Dezbaterile din şedinţele consiliului judeţean se înregistrează și se păstrează 6 luni. 

Separat, prin grija secretarului  judeţului, se întocmeşte procesul-verbal pentru fiecare şedinţă. 

 (2) Un exemplar din procesul - verbal se va pune la dispoziţia consilierilor prin grija 

secretarului judeţului pentru a putea fi consultat.  

 (3) La începutul şedinţei se supune aprobării consiliului procesul-verbal al şedinţei anterioare. 

(4) Consilierii au dreptul să conteste conţinutul procesului - verbal şi să solicite menţionarea 

exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. 



 

 

 (5) După aprobare, procesul-verbal se semnează de preşedinte şi secretarul judeţului şi  se 

depune într-un dosar special al şedinţei, care va fi legat, numerotat, sigilat şi certificat de preşedinte şi 

secretarul judeţului.  

 (6) Procesul verbal al şedinţei publice se afişează la sediul consiliului judeţean şi se publică pe 

site-ul propriu. 

 (7) Înregistrările şedinţelor publice vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii privind 

liberul acces la informaţiile de interes public nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 63. (1) Secretarul judeţului participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului judeţean şi 

are următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului judeţean: 

 a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului judeţean, la cererea preşedintelui 

sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie; 

 b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; 

     c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor; 

     d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui sau 

vicepreşedintelui care conduce şedinţa; 

     e) informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei 

hotărâri a consiliului judeţean; 

     f) asigură întocmirea procesului-verbal de şedinţă şi îl pune la dispoziţie consilierilor până la 

şedinţa următoare, solicitând consiliului acordul asupra conţinutului acestuia; 

     g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi 

stampilarea acestora; 

     h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului judeţean să nu ia parte 

consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Îl informează pe preşedinte cu privire 

la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

     i) prezintă în faţa consiliului judeţean punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor 

proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului, şi dacă este cazul, refuză să 

contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale; 

     j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului 

judeţean pe care le consideră legale; 

     k) poate propune preşedintelui înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor 

ordinare ale consiliului judeţean; 

     l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, 

inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. 

Asemenea obligaţii revin şi aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 

     (2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, sau însărcinări date de consiliul 

judeţean şi de preşedintele consiliului judeţean privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor 

consiliului. 

Art. 64. În perioada concediului de odihnă sau în cazul absenței din alte motive (concediu 

medical, deplasări, perfecționări, etc.) secretarul județului va fi înlocuit de șeful Serviciului Juridic-

Contencios sau de un consilier juridic superior din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

județean. 

 

Secţiunea a III-a 

Procedura iniţierii proiectelor de hotărâri 

 

 Art. 65. (1) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de preşedinte, de vicepreşedinţi, de consilieri 

sau de cetăţeni. 

 (2) Proiectele de hotărâri se redactează de către cei care le propun, în forma actului normativ, 

pe articole şi, după caz, pe capitole şi secţiuni, respectându-se normele de tehnică legislativă. În acest 

scop, secretarul judeţului şi personalul din aparatul de specialitate al consiliului judeţean vor acorda 

sprijin şi asistenţă tehnică şi juridică de specialitate. 



 

 

(3) Iniţiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice 

moment, la susţinerea lor. 

Art. 66. (1) Cetăţenii cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a judeţului Olt pot propune 

consiliului judeţean, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri. 

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau mai mulţi cetăţeni cu drept 

de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot din 

judeţul Olt. 

(3) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de 

secretarul judeţului. 

(4) Proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi listele de susţinători se depun la secretarul 

judeţului pentru a fi supus procedurilor regulamentare de lucru. 

Art. 67. (1) La elaborarea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, se va publica un anunţ 

referitor la această iniţiativă pe site-ul consiliului judeţean, la afişierul propriu şi în mass-media locală. 

Proiectele de hotărâri se vor transmite şi tuturor persoanelor, asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii 

legal constituite, potrivit specificului activităţii, sau dacă au depus cereri pentru primirea acestor 

informaţii. 

 (2) Anunţul privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la 

cunoştinţă publică cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi adoptare de către 

consiliul judeţean. Anunţul va cuprinde expunerea de motive privind necesitatea adoptării hotărârii, 

textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei 

interesaţi pot trimite în scris propuneri, opinii ori sugestii cu caracter de recomandare. Termenul limită 

de transmitere a acestor recomandări va fi 10 zile de la data publicării. 

 (3) La solicitarea scrisă a unei asociaţii legal constituită sau a unei autorităţi publice, prin 

dispoziţie a preşedintelui se va stabili organizarea dezbaterii publice a proiectului de hotărâre cu 

caracter normativ. Dezbaterea publică se va desfăşura în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi 

locului unde urmează să fie organizată. 

 (4) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, 

impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, 

proiectele de hotărâri cu caracter normativ vor fi supuse adoptării fără aplicarea procedurii prevăzute la 

alineatele (1), (2) şi (3). 

Art. 68. Proiectele de hotărâri însoțite de expunerea de motive a inițiatorului și de rapoartele 

serviciilor de specialitate se vor prezenta pentru viza de legalitate la Serviciul Juridic-Contencios, care 

se va pronunța asupra legalității acestora în termen de 3 zile de la prezentare. Prelungirea termenului 

pentru acordarea vizei se face cu aprobarea secretarului județului, în cazuri bine justificate. 

 Art. 69. Proiectele de hotărâri avizate pentru legalitate, însoţite de expunerile de motive 

semnate de iniţiatori, rapoartele serviciilor de specialitate, precum şi documentaţia aferentă, se vor 

trimite comisiilor  de specialitate, care le vor dezbate în şedinţele pe a căror ordine de zi au fost incluse 

şi  vor emite avize. 

Art. 70. Proiectele de hotărâri împreună cu expunerile de motive, rapoartele serviciilor de 

specialitate, avizele prealabile şi documentaţia aferentă se prezintă secretarului judeţului, care le va 

examina în vederea avizării pentru legalitate, după care le va înscrie pe proiectul ordinii de zi a 

şedinţei. 

Art. 71. Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului 

şi a iniţiatorului şi se aduc la cunoştinţa consilierilor. 

 Art. 72. Proiectele de hotărâri, avizate de secretarul judeţului, însoţite de expunerile de motive, 

avizele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean şi rapoartele serviciilor de specialitate se 

supun dezbaterii şi votului consiliului judeţean în şedinţa pe a cărei ordine de zi au fost introduse. 

 Art. 73. Dezbaterea proiectului de hotărâre este precedată de prezentarea de către iniţiator a 

motivelor care au condus la promovarea proiectului, de raportul comisiei de specialitate şi, dacă este 

cazul, a şefului compartimentului de specialitate. 

 Art. 74. Dezbaterile proiectelor de hotărâre sunt generale şi pe articole. 



 

 

 Art. 75. Pentru dezbaterea generală a proiectelor de hotărâri, preşedintele sau în lipsa acestuia, 

vicepreşedintele desemnat care conduce şedinţa, va da cuvântul consilierilor în ordinea înscrierii la 

cuvânt. 

 Art. 76. Dacă comisia de specialitate propune respingerea proiectului  

de hotărâre, după încheierea dezbaterii generale, preşedintele cere consiliului să se pronunţe prin vot. 

 Art. 77. (1) La discutarea fiecărui articol, al proiectelor de hotărâri, consilierii pot lua cuvântul 

pentru a-şi exprima punctul de vedere şi pot formula amendamente de fond sau de redactare. 

Amendamentele  se supun votului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte 

se socotesc respinse fără a se mai supune votului. 

(2) Preşedintele, sau în lipsa acestuia, vicepreşedintele desemnat care conduce şedinţa, poate supune 

spre aprobare sistarea discuţiilor şi modalitatea de adoptare a proiectului de hotărâre prin votare pe 

articole sau globală a acestuia. Solicitarea se aprobă cu votul deschis al majorităţii consilierilor 

prezenţi la şedinţă. 

Secţiunea a IV-a 

Procedura de vot 

 

 Art. 78. (1) Votul consilierilor este individual. El poate fi deschis sau secret. 

 (2)Votul deschis se exprimă public prin ridicare de mâini sau prin apel nominal. 

 (3) Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui sau  a unui consilier, ce modalitate de vot se 

va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită procedură de vot. 

 Art. 79. (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară după cum urmează: preşedintele explică 

obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru” şi “contra”. Secretarul judeţului dă citire numelui şi 

prenumelui consilierilor după o listă în care sunt trecuţi în ordine alfabetică, iar fiecare consilier 

răspunde “pentru” sau “contra”. 

 (2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au 

lipsit la primul tur. 

 Art. 80. (1) Pentru votul secret se folosesc buletine de vot. 

 (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de 

interpretări diferite. 

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul acele 

buletine de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea în mod clar.  

(4) Procedura de exercitare a votului secret este realizată de secretariatul şedinţei sub 

coordonarea secretarului judeţului, care anunţă rezultatul votului. 

 Art. 81. (1) Hotărârile şi alte acte sau propuneri se adoptă cu votul  majorităţii consilierilor 

prezenţi, în afara cazului în care, prin lege sau regulament prevede o altă majoritate. 

 (2) Abţinerile se contabilizează la voturi „contra”. 

 (3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la 

întrunirea acestuia în aceeaşi şedinţă sau în şedinţa următoare. 

 (4) În procesul - verbal al şedinţei consiliului judeţean va fi consemnat, în mod obligatoriu, 

rezultatul votului. 

 (5) Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în 

care au votat, secretarul judeţului fiind obligat să se conformeze. 

 (6) Se adoptă cu votul majorității consilierilor județeni în funcție următoarele hotărâri ale 

consiliului județean: 

 a) hotărârile privind bugetul local; 

 b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii; 

 c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale; 

 d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau 

cooperare transfrontalieră; 

 e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea 

teritoriilor; 

 f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice 

române sau străine. 



 

 

 (7) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al 

consilierilor județeni în funcție. 

 (8) Consiliul județean stabilește ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu 

caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile 

prevăzute de lege.  

 Art. 82. În cursul votării nu se poate acorda consilierilor dreptul de a lua cuvântul. 

 Art. 83. (1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul judeţean 

care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes 

patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului judeţean. 

(2) Consilierii judeţeni sunt obligaţi să menţioneze expres la începutul dezbaterilor situaţia(ile) 

în care interesele lor personale contravin intereselor generale sau dacă au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. 

 (3) În cazul în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul poate permite 

participarea la vot a consilierului. 

 (4) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în 

procesul-verbal al şedinţei.   

Art. 84. Proiectele de hotărâri sau alte acte şi propuneri respinse de consiliu nu pot fi readuse în 

discuţia acestuia în cursul aceleaşi şedinţe. 

Art. 85.(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin consiliul județean adoptă hotărâri. 

(2) Comunicarea actelor la autoritățile administrației publice locale și la prefectul județului se 

efectuează prin intermediul secretarului județului. 

(3) Hotărârile consiliului județean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului, în 

condițiile legii care îi reglementează activitatea. 

Art. 86. (1) Secretarul județului va asigura comunicarea hotărârilor consiliului județean și 

dispozițiilor președintelui consiliului județean către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate, în 

termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel. 

(2) Secretarul judeţului va comunica hotărârile consiliului judeţean prefectului de îndată, dar nu 

mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data  adoptării. 

(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către 

secretarul județului și va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop. 

(4) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de  la  data aducerii la  

cunoştinţă publică, iar cele  individuale, de la  data  comunicării. 

(5) Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile 

de la data comunicării oficiale către prefect. 

Art. 87. (1) Hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii 

şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică. 

(2) Aducerea la  cunoştinţă publică  a  hotărârilor şi  dispoziţiilor cu  caracter normativ se face 

în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, prin afișare în locuri autorizate, pe site-

ul instituției și prin publicare într-un cotidian local de mare tiraj. 

(3) Hotărârile și dispozițiile cu caracter individual devin obligatorii și produc efecte de la data 

comunicării. 

Art. 88.  (1) Consiliul județean este obligat să întocmească și să facă public un 

raport anual privind transparenţa decizională care va cuprinde cel puțin următoarele elemente:   

a) numărul total al recomandărilor primite; 

b) numărul  total al  recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi 

în conţinutul deciziilor luate;  

c) numărul participanţilor la şedinţele publice;   

d) numărul  dezbaterilor publice  organizate  pe marginea  proiectelor de acte normative;  

e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru 

nerespectarea prevederilor legale;  

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;  

g) numărul şedinţelor care nu au fost publice și motiația restricționării accesului.  



 

 

(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public pe  site-

ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului sau prin 

prezentarea în şedință publică. 

Art. 89. (1) Minuta ședinței publice, incluzând și votul fiecărui membru, cu excepția cazurilor 

în care s-a hotărât vot secret,  va fi afișată la sediul consiliului județean și publicată în site-ul propriu. 

Minutele se arhivează. 

(2) Atunci când se consideră necesar, ședințele publice pot fi înregistrate. Înregistrările pot fi 

făcute publice, la cerere, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public. 

 Art. 90. (1) Hotărârile normative devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, 

iar cele individuale, de la data comunicării. 

 (2) Hotărârile se semnează de către președintele consiliului județean sau, în lipsa acestuia, de 

vicepreședintele care a condus ședința și se contrasemnează de secretarul județului. 

 (3) Secretarul județului nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este 

ilegală. În acest caz, va depune în scris și va expune consiliului județean opinia sa motivată, care va fi 

consemnată în procesul verbal al ședinței. 

 (4) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor normative se face  în termen de 5 zile de la data 

comunicării oficiale către prefect. 

Art. 91. Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor normative se face prin publicarea în 

Monitorul Oficial al judeţului, în presa locală, prin afişare la sediul consiliului judeţean, pe site-ul 

Consiliului Județean Olt, precum şi prin alte mijloace. 

  

Capitolul III 

Consilierii județeni 

Secţiunea a I-a 

Exercitarea mandatului de consilier județean 

 

 Art. 92. (1) În exercitarea mandatului, consilierii sunt în serviciul colectivităţii judeţului. În 

această calitate, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor consiliului 

judeţean, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. 

 (2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului de consilier judeţean este 

garantată. 

 (3) Consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia, legile, ordonanţele şi hotărârile de 

Guvern, ordinele şi instrucţiunile autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi regulamentul 

de organizare şi funcţionare  a consiliului judeţean, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi 

să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare sau 

calomnioase. 

 (4) Consilierii judeţeni nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în 

exercitarea mandatului. 

 (5) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii judeţeni se consideră în exerciţiul autorităţii 

publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală. 

 Art. 93. (1) Consilierii judeţeni îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga 

durată a mandatului pentru care au fost aleşi. 

 (2) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca 

legal constituit a consiliului judeţean. 

(3) Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a consiliului judeţean intră în exerciţiul 

mandatului de consilier după depunerea jurământului. 

 Art. 94. (1) După declararea ca legal constituit a consiliului judeţean, consilierilor în funcţie li 

se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de preşedintele 

consiliului judeţean. 

 (2) Consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai 

colectivităţii judeţului, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. 



 

 

 (3) Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii judeţeni, după încetarea 

mandatului, cu titlu evocativ. 

 Art. 95. Calitatea de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului 

consiliu judeţean ales. 

 Art. 96. Calitatea de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale 

a mandatului, în următoarele cazuri: 

 a) demisie; 

 b) incompatibilitate; 

 c) schimbarea domiciliului într-un alt judeţ, inclusiv ca urmare a reorganizării acestuia; 

 d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedințe ordinare consecutive ale consiliului judeţean; 

 e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu 

excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

 f) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de 

libertate; 

 g) punerea sub interdicţie judecătorească; 

 h) pierderea drepturilor electorale; 

 i)  deces. 

 j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale 

pe a cărei listă a fost ales. 

Art. 97. (1) Funcţia de consilier judeţean este incompatibilă cu:  

a) funcţia de primar sau viceprimar;  

b) funcţia de prefect sau subprefect;  

c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul de 

specialitate  al consiliului  judeţean  ori  al  prefecturii  din judeţul respectiv;  

d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, 

asociat, administrator, membru al consiliului  de administraţie  sau cenzor la regiile autonome și 

societăţile  comerciale de interes  judeţean înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului județean sau 

la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care îşi au sediul sau 

care deţin filiale în judeţ;  

e) funcţia  de preşedinte  sau de  secretar al  adunărilor generale  ale acționarilor sau asociaților 

la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes  naţional  care  îşi  are  

sediul  sau care  deţine filiale în judeţ;  

f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care își are sediul ori 

care deţine filiale în judeţ;  

g) calitatea de deputat sau senator;  

h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile  asimilate acestora.  

(2) O persoană nu poate exercita în același timp un mandat de consilier local și un mandat de 

consilier judeţean.  

(3) Calitatea de consilier judeţean este incompatibilă şi cu calitatea de  

acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul judeţean.  

(4) Incompatibilitatea există  şi  în situaţia  în care soţul  sau  rudele de gradul I ale alesului 

local dețin calitatea de acționar semnificativ la unul dintre agenții economici prevăzuţi la alin.(3). 

(5) Prin acționar semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor 

acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin  10% din capitalul social sau îi conferă cel  puţin  10% din  

totalul  drepturilor de  vot în adunarea generală. 

Art. 98. (1) Consilierii judeţeni care au funcţia  de  preşedinte, vicepreședinte, director general, 

director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de 

conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu 

capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte 

comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări de furnizare de produse sau contracte de 

asociere  cu  autorităţile  administraţiei  publice  locale din care fac  parte,  cu  instituţiile  sau regiile  

autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului județean ori cu societățile 

comerciale înființate de consiliul județean.  



 

 

(2) Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) atrage, conform art. 92 alin. (1) din Legea nr.  

161/2003,  privind unele  măsuri  pentru  asigurarea transparenţei  în exercitarea  demnităţilor publice, 

a  funcţiilor publice  şi  în mediul  de afaceri,  prevenirea şi  sancţionarea  corupţiei,  cu  modificările  

şi  completările ulterioare, încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.  

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile 

respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului  local. 

Art. 99. (1) Starea  de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului.  

(2) Consilierul județean poate renunța la funcția care atrage starea de incompatibilitate în cel 

mult 15 zile de la validarea mandatului său. Referitor la existența stării de 

incompatibilitate, orice persoană poate sesiza în acest sens secretarul județului. În situaţia în  care  

consilierul judeţean nu renunţă  la  una din cele două funcții incompatibile în termenul prevăzut de 

lege, secretarul județului propune prefectului emiterea unui ordin prin care să constate încetarea de 

drept a mandatului de ales local.  

(3) Ordinul  emis  de prefect  poate fi  atacat la  instanţa de contencios 

administrativ competentă. 

(4) Cu excepția cazului prevăzut la art. 96 lit. j) în situațiile de încetare a mandatului înainte de 

expirarea duratei normale a acestuia, consiliul județean adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea 

președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant 

locul consilierului în cauză. 

(5) În cazurile prevăzute la lit. c) – e), hotărârea consiliului județean poate fi atacată la instanța 

de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.” 

(6) În cazul prevăzut la art. 96 lit. j), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului 

politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul 

județean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului județean înainte 

de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului județean. 

 Art. 100. Consilierii judeţeni pot demisiona, anunţând în scris preşedintele consiliului judeţean, 

care propune consiliului judeţean adoptarea unei hotărâri prin care ia act de demisie şi se declară 

vacant locul de consilier. Până la adoptarea hotărârii, consilierul poate reveni asupra demisiei. 

 Art. 101. (1) Hotărârea de constatare a încetării mandatului de consilier înainte de expirarea 

duratei normale a acestuia, se adoptă în prima şedinţă ordinară după apariţia situaţiei ce a impus-o. 

 (2) Hotărârea  va avea la bază, în toate cazurile un referat constatator semnat de preşedintele 

consiliului judeţean şi secretarul judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative. 

Art. 102. În caz de vacanță a mandatelor de consilieri județeni aleși pe liste de candidați, 

supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data 

validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub 

semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația 

cetățenilor aparținând minorităților naționale. 

 Art. 103. (1) Consilierii judeţeni se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele şi alianţele 

politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 

 (2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(1) pot constitui un grup prin 

asociere. 

 (3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor 

grupului. 

 Art. 104. Prevederile art. 103 alin.(1) se aplică şi consilierilor independenţi. 

 Art. 105. Consilierii judeţeni nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat 

la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un 

consilier. 

 Art. 106. În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau 

care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 

 

Secţiunea a II-a 



 

 

Drepturile şi obligaţiile consilierilor judeţeni 

 

 Art. 107. Consilierii judeţeni au dreptul la iniţiativă în promovarea proiectelor de hotărâri, 

individual sau în grup. 

 Art. 108. (1) Pentru participarea la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de 

specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. 

 (2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului judeţean care participă la şedinţele 

ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară 

a preşedintelui consiliului judeţean. 

 (3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţia este de o şedinţă ordinară de 

consiliu şi 1-2 şedinţe ale comisiilor de specialitate, organizate lunar, potrivit legii. 

 Art. 109. (1) Consilierii judeţeni au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în 

exercitarea mandatului. 

  (2) Consilierii care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în 

comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea unde se desfăşoară şedinţa 

consiliului judeţean sau a comisiilor de specialitate au dreptul la decontarea transportului. 

 (3) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin.(1) şi (2) se face cu aprobarea ordonatorului 

principal de credite. 

 (4) Consilierii judeţeni beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare 

profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului. 

Art. 110. (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii judeţeni sunt obligaţi să 

prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. 

 (2) Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii. 

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin.(1) şi (2), consilierii în cauză vor suporta cheltuielile 

deplasării. 

 Art. 111. Consilierii judeţeni sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. 

Art. 112. (1) Consilierii judeţeni au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele 

şi actele administrative ce interesează colectivitatea judeţului. 

(2) Consilierii judeţeni sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin 

o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul judeţean o 

informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 

Art. 113.  Fiecare consilier judeţean este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care 

va fi făcut public prin grija secretarului judeţului. 

Art. 114. (1) Consilierii judeţeni sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o 

declaraţie pe proprie răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul judeţului.  

(2) Aleșii locali au obligația să reactualizeze declarația de interese la începutul fiecărui an, dar 

nu mai târziu de 1 februarie; 

(3) Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează: 

a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului judeţean ca legal constituit; 

b) în termen de 15 zile de la alegere în cazul preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului 

judeţean. 

(4) Nedepunerea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la alin.(2) atrage 

suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei. 

(5) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a 

mandatului. 

(6) Prevederile legale privitoare la declarațiile de avere se aplică în mod corespunzător. 

(7) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului judeţean. 

Art. 115. (1) Consilierii judeţeni nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au 

un interes personal în problema supusă dezbaterii. 

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul 

dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. 

(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în 

procesul-verbal al şedinţei. 



 

 

Art. 116. Schimbările survenite în activitatea profesională a consilierului în timpul exercitării 

mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului, în cel mult 10 zile de la data producerii acestora. 

Art. 117. Deplasările în teritoriu ale consilierilor se vor face în interesul urmăririi aplicării 

hotărârilor consiliului judeţean adoptate în exercitarea atribuţiilor conferite de lege şi pe baza 

delegaţiei semnată în prealabil de preşedinte. Periodic va fi informat preşedintele asupra constatărilor. 

 Art. 118. (1) Consilierii judeţeni au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în 

domeniul administraţiei publice, în decursul primului an de mandat. 

          (2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) consilierii judeţeni care au deţinut un alt mandat de 

consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar, sau au exercitat funcţia de 

prefect, au fost funcţionari publici, au studii economice, juridice sau administrative. 

Secţiunea a III-a 

Răspunderea consilierilor judeţeni 

 

 Art. 119. Consilierii judeţeni răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după 

caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 

Art. 120. Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea 

mandatului, precum şi solidar pentru activitatea consiliului judeţean şi pentru hotărârile pe care le-au 

votat. 

 Art. 121. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament 

atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: 

 a) avertismentul; 

 b) chemarea la ordine; 

 c) retragerea cuvântului; 

 d) eliminarea din sala de şedinţe; 

 e) excluderea temporară de la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiei de specialitate; 

 f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 1-2 şedinţe. 

 (2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit. a) – d) se aplică de preşedinte sau,  în lipsa acestuia, de 

vicepreşedintele desemnat pentru a conduce şedinţa, iar cele de la alin.(1) lit. e) şi f) de către consiliu, 

prin hotărâre. 

 (3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de 

specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit 

pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză. 

 Art. 122. La prima abatere preşedintele atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să 

respecte regulamentul. 

 Art. 123. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să 

se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile 

regulamentului vor fi chemaţi la ordine. 

 (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă. 

 Art. 124. (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi 

retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care atrage aplicarea 

sancţiunii. 

 (2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de 

preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. 

 Art. 125. În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la 

regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din 

sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă. 

 Art. 126. (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit 

de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările 

consiliului şi ale comisiilor de specialitate. 

 (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate 

aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 



 

 

 Art. 127. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu 

poate depăşi două şedinţe consecutive. 

 Art. 128. Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept 

consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă. 

Art. 129. În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei 

publice puse la dispoziţia preşedintelui. 

 Art. 130. (1) Sancţiunile prevăzute la art. 121 alin.(1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre 

adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru. 

 Art. 131. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora 

au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele consiliului judeţean. Aceştia pot aplica sancţiunile  prevăzute la 

art. 121 alin.(1) lit. a) – d). 

 Art. 132. Sancţiunile prevăzute la art.121 alin.(1) se pot aplica în mod corespunzător 

președintelui și vicepreşedinţilor consiliului judeţean, pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de 

consilier. 

Art. 133. (1)Pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de președinte 

sau de vicepreședinte al consiliului județean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele 

sancțiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) diminuarea indemnizației cu 5 – 10 % pe timp de 1 – 3 luni; 

d) eliberarea din funcție. 

(2) Sancțiunile prevăzute la alin.(1) lit. a) și b) se aplică vicepreședinților, prin hotărâre a 

consiliului județean la propunerea motivată a președintelui. În cazul președintelui consiliului județean, 

propunerea trebuie făcută de cel puțin o treime din numărul consilierilor în funcție și va fi temeinic 

motivată. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștința consilierilor cu 

cel puțin 5 zile înaintea ședinței. 

 (3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al 

majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel 

puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

 (4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alineatul (1) litera c) și d) poate fi făcută numai dacă se 

face dovada că președintele sau vicepreședintele consiliului județean a încălcat Constituția, celelalte 

legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale județului sau ale locuitorilor din județ. 

 Art. 134. (1) Împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 133 alin. (1) lit. c) şi d), persoana în cauză 

se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. 

  (2) Procedura prealabilă nu este obligatorie. 

 Art. 135. Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 121 alineatul (1), în cazul președintelui sau 

vicepreşedinţilor consiliului judeţean, în calitatea acestora de consilier, nu are nici un efect asupra 

exercitării de către cei în cauză a mandatului încredinţat de consiliu. 

 Art. 136. Aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 133 alineatul (1) litera d) nu are nici un efect 

asupra mandatului de consilier al președintelui sau al vicepreşedinţilor consiliului judeţean. 

 

Capitolul IV 

Întrebări şi interpelări, informarea consilierilor, petiţii 

 

 Art. 137. (1) Fiecare consilier poate adresa întrebări preşedintelui, vicepreşedinţilor şi 

secretarului judeţului, precum şi şefilor  compartimentelor din aparatul de specialitate al consiliului 

judeţean sau ai serviciilor publice  şi unităţilor subordonate. 

 (2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. 

 (3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat, sau, cel târziu la următoarea şedinţă. 

Art. 138. (1) Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un 

fapt cunoscut. 



 

 

 (2) Cei interpelaţi au obligaţia de a răspunde în scris până la următoarea ședință a consiliului, 

sau oral, la proxima ședință, potrivit solicitării autorului interpelării.  

 Art. 139. (1) Consilierii au dreptul de a solicita autorităților și instituțiilor publice județene, 

printr-o cerere scrisă adresată preşedintelui, informaţii utile pentru exercitarea mandatului, iar 

serviciile de specialitate vizate sunt obligate să le furnizeze în termenul stabilit. 

 (2) Se poate refuza satisfacerea cererii dacă aceasta priveşte secrete de stat sau secrete de 

serviciu, în orice domenii. În acest caz, refuzul este adus la cunoştinţa consiliului, care va decide în 

şedinţă secretă. 

 Art. 140. (1) Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii consiliului judeţean şi de a fi 

primit în audienţă. 

 (2) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se 

iau în considerare și se clasează. 

 (3) Petiţiile greșit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare, autorităţilor și 

instituţiilor care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat 

despre aceasta. 

Art. 141. Petițiile se înscriu într-un registru special în ordinea primirii, consemnându-se 

numărul de înregistrare, numele și prenumele, domiciliul petiționarului și obiectul cererii. Președintele 

consiliului județean repartizează petițiile adresate instituției spre analiză și soluționare, serviciilor de 

specialitate competente. 

Art. 142. (1) Petiționarului i se comunică răspunsul, în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării petiției, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă. În situația în care 

aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, președintele consiliului județean 

poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile. 

(2) Programul de audiențe al președintelui, al vicepreședinților și al secretarului județului se 

aduce la cunoștință publică, prin afișare la sediul consiliului județean, ale instituțiilor subordonate și 

ale primăriilor din județ. 

Art. 143. - Semestrial, consiliul județean va analiza activitatea proprie de soluționare a 

petițiilor primite, pe baza raportului întocmit de compartimentul de specialitate. 

 

Capitolul V 

Cabinetul președintelui  

 

Art. 144 (1) Președintele consiliului județean poate înființa, în limita numărului maxim de 

posturi aprobate, cabinetul președintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 posturi. 

(2) Personalul din cadrul cabinetului președintelui este numit și eliberat din funcție de 

președintele consiliului județean. 

(3) Personalul din cadrul cabinetului președintelui consiliului județean își desfășoară activitatea 

în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, pe durata 

mandatului președintelui consiliului județean.  

(4) Atribuțiile personalului compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziție a 

președintelui consiliului județean. 

  

Capitolul VI 

Aparatul permanent al consiliului județean 

 

Art. 145. - (1) Conform prevederilor Ordonanței nr. 35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 673/2002, pentru buna organizare a lucrărilor, precum și pentru soluționarea altor aspecte 

din activitatea sa, consiliul județean poate angaja persoane care au studii superioare, de regulă juridice 

sau administrative.  

(2) Funcțiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului județean, iar selecționarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen 

organizat în condițiile legii. Comisia de concurs se stabilește de consiliul județean.  



 

 

Art. 146. (1) Apărarea intereselor consiliului județean în fața instanțelor de judecată se face de 

persoanele angajate, potrivit art. 145, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de 

un apărător ales, în măsura în care asistența juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă 

din bugetul județului.  

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de președintele consiliului 

județean.  

Art. 147. - (1) Personalului angajat potrivit art. 145 nu i se aplică prevederile Legii nr. 

188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

acesta urmând a-și desfășura activitatea pe bază de contract de muncă, guvernat de prevederile Legii 

nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 145 își desfășoară activitatea sub 

coordonarea secretarului județului și colaborează cu acesta la pregătirea ședințelor consiliului județean, 

asigurarea documentării și informării consilierilor, întocmirea și difuzarea către aceștia a dosarelor de 

ședință și a oricăror alte materiale.  

Capitolul VII 

Administratorul public 

 

Art. 148. (1) La nivelul județului, președintele consiliului județean poate propune consiliului 

județean înființarea funcției de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate.  

(2) Numirea și eliberarea din funcție a administratorului public se fac de președintele 

consiliului județean, pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice, aprobate de consiliul 

județean. Numirea în funcție se face pe bază de concurs.  

(3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în 

acest sens cu președintele consiliului județean, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a 

serviciilor publice de interes județean.  

(4) Președintele consiliului județean poate delega către administratorul public, în condițiile 

legii, calitatea de ordonator principal de credite.  

 

Capitolul VIII 

Dispoziţii finale 

 

 Art. 149. (1) Prevederile prezentului regulament pot fi modificate, urmându-se procedura de 

elaborare şi adoptare a hotărârilor. 

 (2) Modificările se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.  

 

Notă: Prevederile art. 20 alin. (1) privind eliberarea din funcție a președintelui consiliului județean se 

aplică după alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2016. 

                   

PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU 

 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                            Gabriel BULETEANU 

 

Şef Serviciul Administraţie Publică, 

       Relaţii cu Consiliile Locale 

   şi Monitorul Oficial al Judeţului, 

              Adrian LĂCRARU 
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HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul    de   investiții  

”Lucrări în cadrul  Proiectului  de  specialitate în  vederea  obținerii  autorizațiilor  

de  securitate  la  incendiu -  Clădiri  ale  fostului  Centru  de  Plasament  Zorile,  

Slatina”  

 

- expunerea  de  motive nr.2480/11.03.2016, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre  nr. 2481/11.03.2016; 

- raportul  nr.2482/11.03.2016 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 

- raportul nr.3055/22.03.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr.3165/23.03.2016 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea ordinii  

publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 

- raportul nr.3076/22.03.2016 al Comisiei  pentru  muncă,  protecție  socială,  activități  sportive  și de  

agrement; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.4/28.01.2016, cu  privire  la  aprobarea  bugetului  Județului  

Olt  pe  anul 2016  și estimările pe anii 2017 – 2019; 

- proiectul nr.39/4/2015 ”Lucrări în cadrul Proiectului  de  specialitate în vederea obținerii  

autorizațiilor de securitate  la  incendiu - Clădiri  ale  fostului  Centru  de  Plasament  Zorile, Slatina”,   

elaborat  de S.C. SECȚIA DE PROIECTARE  OLT– S.R.L. Slatina; 

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

modificările  și  completările  ulterioare; 

- prevederile art. 4 din Hotărârea  Guvernului  nr. 28/2008 privind  aprobarea  conținutului – cadru  al  

documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și  

metodologiei  de  elaborare  a devizului general pentru  obiective de investiții și lucrări  de  intervenții; 

 

În  temeiul  prevederilor art.91 alin.(1), lit.b), alin. (3), lit. f),  art. 97 alin. (1), art. 98  coroborat  

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

republicată, cu  modificările  și  completările  ulterioare, 

 

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

Art. 1. – Se  aprobă  documentația  tehnico-economică  pentru  obiectivul de investiții  ”Lucrări 

în cadrul  Proiectului  de  specialitate în  vederea  obținerii  autorizațiilor  de  securitate  la  incendiu 

-  Clădiri  ale  fostului  Centru  de  Plasament  Zorile,  Slatina”,   cu  principalii indicatori  tehnico-

economici, după  cum  urmează:      

Valoarea totală, inclusiv TVA ( prețuri ianuarie 2016)   304.276 lei                    

din  care :  

- construcții-montaj         131.013 lei  

Durata de  realizare  a investiție      8  luni 

                    Capacități:   

   Corp C1: 

- regim de înălțime:    P+2E 

- Suprafața construită    622,40 mp 

- Suprafață desfășurată   1867,20 mp 

           Corp C2: 

- regim de înălțime:     P 

- Suprafața construită    429,40 mp 

- Suprafață desfășurată   429,40 mp 

Corp C3: 

- regim de înălțime:    S + P 

- Suprafața construită    107,73 mp 

- Suprafață desfășurată   133,19 mp 

 Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 



 

 

Art. 2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  Investiții, Direcției 

Economice Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Județean  Olt în  

vederea  aducerii  la  îndeplinire,  Președintelui Consiliului  Județean  Olt  și Instituției Prefectului - 

județul  Olt . 

 

PREŞEDINTE 

                         Paul  STĂNESCU 

                                                           Contrasemnează,                                                                                                 

                                                           Secretarul   Județului 

                                                                              Gabriel  BULETEANU 

Slatina,  24.03.2016 

Nr. 55 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  28 de  voturi ”pentru”  și o abținere 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul    de   investiții  

”Lucrări în cadrul  Proiectului  de  specialitate în  vederea  obținerii  autorizațiilor  

de  securitate  la  incendiu -  Centrul  de  Îngrijire  și  Asistență  Socială  Șopârlița” 

 

- expunerea  de  motive nr. 2474/11.03.2016, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 2475/11.03. 

2016; 

- raportul  nr. 2476/11.03.2016 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 

- raportul nr. 3053/22.03.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 3096/22.03.2016 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  ordinii  

publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 

- raportul nr. 3075/22.03.2016 al  Comisiei  pentru  muncă,  protecție  socială,  activități  sportive  și  

de  agrement; 

- Hotărârea  Consiliului Județean  Olt  nr. 4/28.01.2016, cu  privire  la  aprobarea  bugetului  Județului  

Olt  pe  anul 2016   și  estimările  pe  anii 2017 – 2019; 

- proiectul nr. 39/3/2015  ”Lucrări în cadrul  Proiectului  de  specialitate în  vederea  obținerii  

autorizațiilor  de  securitate  la  incendiu -  Centrul  de  Îngrijire  și  Asistență  Socială  Șopârlița”,   

elaborat  de    S.C. SECȚIA  DE PROIECTARE  OLT– S.R.L. Slatina; 

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

cu  modificările  și  completările  ulterioare; 

- prevederile art. 4 din Hotărârea  Guvernului  nr. 28/2008 privind  aprobarea   conținutului – cadru  al  

documentației  tehnico – economice  aferente   investițiilor    publice,  precum  și  a  structurii și  

metodologiei  de  elaborare  a  devizului   general pentru  obiective  de  investiții  și  lucrări  de  

intervenții; 

În  temeiul  prevederilor  art. 91  alin. (1), lit. b) , alin. (3), lit. f),  art. 97 alin. (1),  art. 98  

coroborat  cu  art.45  alin. (2)  și  art. 115 alin. (1),  lit.c)  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  

215/2001, republicată, cu  modificările  și  completările  ulterioare, 

 

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

Art. 1. – Se  aprobă  documentația  tehnico-economică   pentru  obiectivul de investiții   

”Lucrări în cadrul  Proiectului  de  specialitate în  vederea  obținerii  autorizațiilor  de  securitate  la  

incendiu -  Centrul  de  îngrijire  și  Asistență  Socială  Șopârlița” cu  principalii indicatori  tehnico-

economici, după  cum  urmează:      

 

Valoarea totală, inclusiv TVA ( prețuri ianuarie 2016)  481.880,00 lei                    

din  care :  



 

 

- construcții-montaj      229.587,00 lei  

Durata de  realizare  a investiției     8  luni 

Capacități:   

Pavilion  Central:  

regim de înălțime      P + 1E 

suprafața construita      472,90 mp 

suprafața desfășurată                                         945,80 mp 

Clădiri  anexe 

regim de înălțime      P 

suprafața construita      109,80 mp 

suprafața desfășurată     109,80 mp 

 Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

 

Art. 2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  Investiții, Direcției 

Economice Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Județean  Olt în  

vederea  aducerii  la  îndeplinire,  Președintelui Consiliului  Județean  Olt  și Instituției Prefectului - 

județul  Olt . 

PREŞEDINTE 

                         Paul  STĂNESCU 

                                                                         Contrasemnează,                                                                                                 

                                                               Secretarul Judeţului 

                                                                                          Gabriel  BULETEANU 

Slatina,  24.03.2016 

Nr. 56 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu 23 de voturi ”pentru”, o abținere și 5 voturi ”împotrivă”. 

 

 

HOTĂRÂRE                                                                                                   

                cu privire la încetare contract individual de muncă prin acordul părților   

                  

        Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 2948/21.03.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 2949/21.03.2016; 

- raportul nr. 2950/21.03.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 3019/22.03.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

-  raportul nr.3062/22.03.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement; 

- raportul nr.3079/22.03.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate  Ştiinţifică, Sănătate, 

Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

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

nr.2929/21.03.2016; 

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

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

modificat prin actele adiționale nr.1/15.05.2013, nr.2/30.07.2013, nr.3/01.12.2015 și nr.4/15.12.2015; 

- prevederile art. art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.79
1
, art.79

4 
alin. (2) și art.79

7 
din Regulamentul cadru de   organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.673/2002; 

- prevederile art.151 și art.153 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean 

Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.77/30.07.2008; 



 

 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.101/29.07.2013 cu privire la aprobare organigrama și 

stat de funcții pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare, 

 

 În temeiul art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1. Se aprobă încetarea contractului individual de muncă al doamnei Năpruiu – 

Rizea Andreea-Cristina - inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S, gradaţia 2, 

clasa de salarizare 38, în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, prin 

acordul părților, începând cu data de 22.03.2016. 

 Art.2. Statul de funcții pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului Județean Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.101/29.07.2013, cu modificările ulterioare, se 

modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului 

Financiar – Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Secretarului Judeţului Olt, doamnei 

Năpruiu–Rizea Andreea-Cristina în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt și Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

     

PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU                                                          

CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                   

                                                                                   Secretar  al  Judeţului                     

                                                                                      Gabriel BULETEANU 

Slatina 24.03.2016 

Nr. 57 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi ,,pentru”. 

 

 

HOTARÂRE 

cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2016 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.2941/21.03.2016  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2942/21.03.2016  ; 

- Raportul comun nr.2943/21.03.2016 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului Şef al 

Judeţului; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului nr. 3022/22.03.2016; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.3023/22.03.2016; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” nr.538/21.03.2016, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt cu nr. 2893/21.03.2016; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO nr.1/18.03.2016; 

- Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.4/28.01.2016 cu privire la aprobarea 

bugetului Judeţului Olt pe anul 2016 si estimările pe anii 2017-2019; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.30 /30.03.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean 

Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor şi oraşelor din judeţul Olt pentru promovarea proiectului 

,,Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”, în vederea finanţării din Fondurile de Coeziune 

ale Uniunii Europene; 



 

 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147/27.11.2008 privind asocierea judeţului Olt cu localitãţile 

din judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã „OLT - ECO”; 

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 147/2008 privind asocierea Judeţului Olt cu localităţile din 

Judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO, cu modificările şi 

completările ulterioare;    

- Prevederile art.5, art.6, art.7 si art.8 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, 

republicată;  

- Prevederile art.14. alin.(4) şi art.35. din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile cap.II, secţiunea a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicata, completata prin Ordonanta de Urgenta nr.68/2014;  

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015.  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b), e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c),  art.97 alin.(1) şi 

art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art.1. (1)  Se aprobă plata cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2016 în valoare de 64.742 lei. 

(2) Cotizaţia  se plăteşte trimestrial, respectiv: 

Trimestrul I   2016 – 16.186 lei 

Trimestrul II  2016 – 16.186 lei 

Trimestrul III 2016 – 16.185 lei 

Trimestrul IV 2016 – 16.185 lei 

Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1 alin.(2), se face din bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Olt de la cap. 51.02 - “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, paragraful 51.02.01.03, 

“Autorităţi executive”, titlul II – “Bunuri şi servicii”, articolul 20.30 “Alte cheltuieli” alineatul 

20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.      

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică,Buget –Finanţe  Arhitectului Şef al 

Judeţului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, Preşedintelui Consiliului Judetean Olt si Instituţiei 

Prefectului – judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

                                                          Paul STĂNESCU                      Contrasemnează,  

                                                                                      Secretarul Judetului  

                                                                                      Gabriel BULETEANU 

Slatina 24.03.2016 

Nr. 58 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 29 de voturi pentru. 

 

                                                                     

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de 

Canalizare „Oltul”  pe anul 2016 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.2996/22.03.2016  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.2997/22.03.2016; 

- Raportul comun nr.2998/22.03.2016 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului Şef al 

Judeţului; 



 

 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului nr. 3025/22.03.2016; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.3024/22.03.2016; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr.204/21.03.2016, înregistrată la Consiliului Judeţean Olt cu 

nr.2990/22.03.2016; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr.7/18.03.2016; 

- Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.4/28.01.2016 cu privire la aprobarea 

bugetului Judeţului Olt pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/27.07.2006 privind aprobarea asocierii 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;        

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul ; 

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; 

- Prevederile art.14 alin.(4) si art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile cap.II, secţiunea a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.10 si art.11 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, 

republicata; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b), e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c), art.97 alin.(1) şi 

art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) 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 hotărâre:  

 

Art.1. (1) Se aprobă plata cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 

Oltul pe anul 2016  în valoare de  195.964 lei. 

 (2) Plata cotizaţiei se va face trimestrial în tranşe egale în cuantum de 48.991 lei, fiecare. 

Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1, se face din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt 

de la cap. 51.02 - “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, paragraful 51.02.01.03, “Autorităţi 

executive”, titlul II – “Bunuri şi servicii”, articolul 20.30 “Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 “Alte 

cheltuieli cu bunuri si servicii”.      

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica Direcţiei Economică, Buget –Finanţe, Arhitectului Sef al 

Judetului şi Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de 

Canalizare Oltul, Preşedintelui Consiliului Judetean Olt si Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 

                                                                                         Contrasemnează,  

                                                                                           Secretarul Judetului  

                                                                                                                              Gabriel BULETEANU 

Slatina 24.03.2016 

Nr. 59 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 29 de voturi pentru. 


