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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 APRILIE 2016 
  

 Având  în vedere : 
 expunerea de motive nr.5101/12.05.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.5102/12.05.2016; 
 raportul nr. 5103/12.05.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
 raportul nr.5567/25.05.2016 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.36838/12.05.2016, comunicat cu adresa nr.36839/12.05.2016, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.5057/12.05.2016; 

 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 APRILIE 2016, după cum urmează:   

 

Nr. 
Crt. Denumire centru 

Cheltuieli 
de 

personal 
(lei) 

Cheltuieli 
cu bunuri 
si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 
totale realizate 

în 
luna 

aprilie 
2016 

Nr. mediu 
de asistaţi  

în 
luna 

aprilie 
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 177.462 70.477 247.939 106,40 2.330,25 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  
ŞOPÂRLIŢA 

97.263 38.892 136.155 58,53 2.326,24 

3 
Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare 
Persoane cu Handicap 

CEZIENI 
118.429 39.092 157.521 65,00 2.423,40 



 

4 
Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare 
Persoane cu Handicap 

CARACAL 
88.456 55.848 144.304 52,63 2.741,86 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 114.534 32.732 147.266 72,60 2.028,46 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 65.562 10.593 76.155 32,00 2.379,84 

7 
Centrul de Integrare 

prin Terapie 
Ocupationala 

Draganesti Olt 
44.995 43.013 88.008 31,60 2.785,06 

 TOTAL 706.701 290.647 997.348 418,76 2.381,67 
 
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, 26.05.2016 
Nr. 79  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 30 voturi “pentru”. NR.MD/MD 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, 

pe anul 2016 
 
Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 5039/12.05.2016, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr. 
5040/12.05.2016; 
-   Raportul nr.5041/12.05.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
- Raportul nr.5568/25.05.2016 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, cu rectificările ulterioare; 
- Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.69/21.04.2016 prin care s-a aprobat 
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 Slatina”; 



 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.70/21.04.2016 prin care s-a aprobat 
documentația tehnico - economică pentru obiectivul de investiții  „Lucrări în cadrul Proiectului de 
specialitate în vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu - Centrul de Recuperare 
Persoane cu Handicap Cezieni”; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.71/21.04.2016 prin care s-a aprobat 
documentația tehnico - economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare învelitoare la 
pavilioanele nr. 2,3,5 din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, județul 
Olt”; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.72/21.04.2016 prin care s-a aprobat 
documentația tehnico - economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică la clădirile: Bloc 
alimentar cu mansarda și Magazii+Garaje, din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici - Schitu Greci, 
comuna Schitu, sat Greci, județul Olt;  
- Adresa nr. 102/22.04.2016 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4504/26.04.2016; 
- Adresa nr. 35316/06.05.2016 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4787/06.05.2016; 
- Nota de fundamentare nr. 2400/10.05.2016 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4932/10.05.2016; 
- Adresa nr. 12207/10.05.2016 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.4910/10.05.2016; 
- Raportul nr. 4907/10.05.2016 al Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr. 4879/10.05.2016 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt.  
  În temeiul art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97 alin. (1) și art.45 alin. (2) lit.a) coroborat 
cu art. 98 și art. 115 alin. (1)  lit. c),  din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de Funcționare și 
Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 1a , 1b;    

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii, conform anexelor nr. 2, 2a , 2b;                                                                                                                                                       

Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, 
conform anexei nr. 3; 

Art.4. Se aprobă fișele obiectivelor de investiții „Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în 
vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu - Centrul de Recuperare Persoane cu Handicap 
Cezieni”, „Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea obținerii autorizațiilor de securitate 
la incendiu - Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Slatina”, „Reabilitare termică la clădirile: Bloc 
alimentar cu mansardă și Magazii+Garaje, din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, 
sat Greci, județul Olt”, „Reabilitare învelitoare la pavilioanele nr. 2,3,5 din cadrul Spitalului de 
Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, județul Olt”, conform anexelor nr. 4, 5, 6 si 7;  

Art.5. Se aprobă rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii 
de bunuri la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 „Autorități 
executive și legislative”  paragraful 51.02.01.03 „Autoritati executive”,  conform anexei nr. 8; 

Art.6.  Se aprobă rectificarea fișelor obiectivelor de investiții:  
„Modernizare drum judetean DJ651B, km. 12+470-15+254, L=2,784 km, Preotesti-Iancu 

Jianu”;  
„Modernizare drum judetean DJ642A, km. 16+200-20+134, L=3,934 km,  Vladila-Rotunda”;               
„Modernizare drum judetean DJ703B, km.39+935-41+275, L=1,340 km,  Barasti-limita judet 

Arges”; 



 

„Modernizare drum judetean DJ653, km.40+050-49+000, Izvoarele-Stoicanesti, L=8,950 km; 
km 62+667-66+120, Radomiresti(Calinesti) - limita judet Teleorman, L=3,454 km.”; 

„Modernizare drum judetean DJ657B, km.0+078-8+000, L=7,922 km, Profa-Barasti”, conform 
anexelor nr. 9,10,11,12, și 13. 

Art.7.  Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii 
de bunuri la capitolul 66.10 „Sănătate” subcapitolul 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. 14;   

Art.8. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” 
defalcată pe categorii de bunuri, pe anul 2016, conform anexei nr. 15;  

Art.9. Anexele nr. 1 - 15  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.10.  Prezenta   hotărâre   se   comunică    Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  

Serviciului  Buget,  Impozite  și Taxe, Direcției Tehnice și Investiții,  din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru 
aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU                                                                                                       
                                                                  Contrasemnează, 

                                                                Secretar al Judeţului Olt 
                                                                  Gabriel BULETEANU 

 
SLATINA, 26.05.2016 Nr.80   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 30 voturi pentru”. 
Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

                                                                                          
  
      

HOTĂRÂRE 
cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului 

local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015           
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.5036/12.05.2016 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 5037/12.05.2016; 
- raportul nr.5038 /12.05.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
- raportul nr.5569/25.05.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- raportul nr. 5499/24.05.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- prevederile Capitolului V art.5.13.3, alin. (1), litera a) din Normele metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.4075/2015, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 58 alin. (1) lit a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.3/28.01.2016 cu privire la  aprobarea 
utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2015. 



 

- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.67/21.04.2016 cu privire la  aprobarea 
utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2015. 

 
 În temeiul prevederilor 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 utilizarea sumei de 1.782.000 lei, din excedentul anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015, pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de 
Dezvoltare  pe anul 2016.  

     Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 
Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Olt, Trezoreriei Municipiului Slatina,  în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
                                                                                                                   

Contrasemnează, 
                                                               Secretar al Judeţului Olt 
                                                                 Gabriel BULETEANU 

 
SLATINA, 26.05.2016 Nr.81  

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

 
                                                                                                                                                                                                                     

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

prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 
DEVES PRESTSERV S.R.L. 

 
Având în vedere : - Expunerea de motive nr. 4893/10.05.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  

4894/10.05.2016; - Cererea  domnului NEGREANU SANDU în calitate de administrator al S.C. DEVES 
PRESTSERV S.R.L. cu sediul în localitatea  Deveselu, str. Maria Coloni, nr. 96, județul Olt, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 3995/13.04.2016, prin care solicită acordarea unei licențe 
de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 
traseul  DEVESELU  – COMANCA – CARACAL; 
- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 798/09.05.2016, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 4925/10.05.2016; 
- Raportul  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii  din   cadrul  aparatului  de  specialitate   al Consiliului Judeţean Olt  nr. 4895/10.05.2016; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 5501/24.05.2016; 



 

- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 
5471/24.05.2016; 
- Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 
5485/24.05.2016; 
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 
5488/24.05.2016; 
- 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 (11) şi (2), art.35 alin.(1), (3) şi (5), art.37 din Normele de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului 
internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1. Se aprobă atribuirea unei licențe de traseu, operatorului de transport rutier                                                  
S.C. DEVES PRESTSERV S.R.L. pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale, pe traseul DEVESELU – COMANCA – CARACAL, 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 10.04.2019, 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 S.C. DEVES 
PRESTSERV 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, 26.05.2016 
Nr.82 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ,,pentru”. 
 



 

ROMÂNIA                                                                                                                                   ANEXA  
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                            la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                                  Direcţia Tehnică şi Investiţii                                                                                        nr. 82/26.05.2016 
Autoritatea Judeţeană de Transport                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tabel privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale  

                                 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
                                                                                                                 Contrasemnează 

                                          Secretar al Judeţului 
                                                                                                                      Gabriel   BULETEANU  

         Director Executiv 
         Cornel MOTOI                                                                                        Şef Serviciu 
                                                                                                                       Costinel  NETCU 
  

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Olt   

 Având în vedere: - Expunerea de motive nr.3594/04.04.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.3595/04.04.2016;           

- Raportul nr.3596/04.04.2016 al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe 
si Strategii de Mediu; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, 
ecologie si protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 
5487/24.05.2016; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.5494/24.05.2016; 

- Raportul Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive si de agrement 
nr.5466/24.05.2016; 

- prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (2), art. 5-9, art. 12-15 din Legea Serviciului de salubrizare a 
localitatilor nr.101/2006, republicată; 

- prevederile art. 1- 3, art. 6, art. 8, art. 29, art. 30, art. 50 alin. (2) și (3) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

- prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin 
Odinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice  nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al 
localităților; 

Nr. 
Crt. 

Seria şi nr. licenţei 
de traseu 

Operatorul de transport 
rutier căruia i s-a 

atribuit licenţa de traseu 
Traseul/ Auto 

 
 

1. 
Seria LST OT nr.0000086 
Seria LST OT nr.0000087 
Valabile până la data de 

10.04.2019 

SOCIETĂȚII 
COMERCIALE  

DEVES PRESTSERV 
S.R.L. 

DEVESELU –COMANCA 
– CARACAL 
OT-12-DEV 
OT-16-DEV 



 

- prevederile art.4, lit.b) din Anexa nr.1 ,,Procedură cadru privind organizarea,   
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice”  la Hotărârea Guvernului nr.717/2008 din 02/07/2008 pentru aprobarea Procedurii-
cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de 
utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată; 

- prevederile Contractului de Asociere semnat între Județul Olt și celelalte unități administrativ-
teritoriale ale județului Olt, având ca obiect realizarea proiectului de interes comun “Sistem integrat de 
management al deseurilor in judetul Olt”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Olt nr. 
100/23.07.2009; 

În temeiul prevederilor art.87 alin. (1), art. 91 alin.(1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 13, art. 97 alin 
(1), art. 98 coroborat cu art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul  Județean  Olt  adoptă  prezenta  hotărâre. 
            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare 
a localităților din județul Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Olt în cadrul 
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, să voteze în numele 
județului Olt  aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul 
Olt, în forma aprobată potrivit art.1. 

Art. 3.(1). Prezenta hotărâre se comunică consiliilor locale ale municipiilor/orașelor/comunelor 
din judetul Olt membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, Arhitectului Șef al 
județului, Serviciului UIP, Programe și Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Olt-Eco”, pentru aducere la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - județul Olt. 
           (2). Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 

PRESEDINTE 
Paul STĂNESCU 

                                                                                                                                     Contrasemnează                 
                                                                                                                                 Secretarul județului 

                                                Gabriel BULETEANU 
Slatina, 26.05.2016 
Nr.83 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 22 de voturi PENTRU, 1 abtinere, 7 voturi impotriva. 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind: aprobarea documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul    de   investiții  

„Reabilitare   și  refacere  rețea     exterioară  de  apă  menajeră și  rețea  hidranți  exteriori  din  
cadrul  Spitalului  de  Psihiatrie  Cronici, comuna Schitu, sat  Greci,   județul  Olt” 

 Având  în vedere: 
- expunerea  de  motive nr. 5053/12.05.2016, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 
5054/12.05. 2016; 
- raportul  nr. 5055/12.05.2016 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 



 

- raportul nr. 5570/25.05.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- raportul nr. 5500/24.05.2016 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  
ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 
- raportul nr. 5473/24.05.2016 al  Comisiei  pentru  cultură, învățământ,  activitatea  științifică,  
sănătate,  familie,  protecție  copii  și  culte; 
- 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,  cu  rectificările  ulterioare; 
- proiectul nr. 23/2016 „Reabilitare   și  refacere  rețea  exterioară  de  apă  menajeră și  rețea  
hidranți  exteriori  din cadrul  Spitalului  de  Psihiatrie  Cronici,  comuna Schitu, sat  Greci, 
județul  Olt”,   elaborat  de    S.C. ARCONS  PROIECT– S.R.L. Slatina; 
- prevederile  art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele       publice  
locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare; 
- prevederile art. 4 din Hotărârea  Guvernului  nr. 28/2008 privind  aprobarea   conținutului – 
cadru  al  documentației  tehnico – economice  aferente   investițiilor    publice,  precum  și  a  
structurii și  metodologiei  de  elaborare  a  devizului   general pentru  obiective  de  investiții  și  
lucrări  de  intervenții; 

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

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

Art. 1. – Se  aprobă  documentația  tehnico-economică   pentru  obiectivul de investiții   
”Reabilitare  și  refacere  rețea  exterioară  de  apă  menajeră și  rețea  hidranți  exteriori  din cadrul  
Spitalului  de  Psihiatrie  Cronici, comuna Schitu, sat  Greci, județul  Olt”  cu  principalii indicatori  
tehnico-economici, după  cum  urmează:      
Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                                               282.232,00 lei   
din  care:  
           - construcții-montaj                                                            243.587,00 lei  
Durata de  realizare  a investiției                                                                           4  luni 
Capacități: 

- lungime totală rețea din conductă PE 100,  Φ 32 ÷140 mm:                 998,00 m                          
  - debit de apă pentru nevoi menajere:                                                             3,14 l/s 
             - debit de apă pentru incendiu:                                                                           5,0 l/s             - debit pentru stropit spații  verzi:                                                                    1,47 l/s
 Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

 
Art. 2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  Investiții, Direcției 

Economice Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al      Consiliului  Județean  Olt   și  
Spitalului  de  Psihiatrie  Cronici, comuna  Schitu, sat Greci, județul  Olt în  vederea  aducerii  la  
îndeplinire,  Președintelui  Consiliului  Județean  Olt și  Instituției Prefectului - județul  Olt. 

 
PREŞEDINTE 

Paul  STĂNESCU 
 

                                                            Contrasemnează,                                                                                                
                                                             Secretarul   Judeţului 

                                                                               Gabriel  BULETEANU  
Slatina,  26.05.2016 
Nr. 84 
Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  30 de  voturi ”pentru”.  



 

HOTĂRÂRE                                                         
cu privire la: modificarea art.94 din 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 aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016 

 
  Având în vedere: - expunerea de motive nr.5230/17.05.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.5231/17.05.2016; - raportul nr.5232/17.05.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.5502/24.05.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.5474/24.05.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție copii și Culte; 

- raportul nr.5472/24.05.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement; 

- prevederile art.5 alin.(21) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul 
intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.2-5 și art.8² din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat și 
completat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.200/2016; 

- prevederile Codului controlului intern managerial al entităților publice, prevăzut în 
Anexa nr.1 la Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 modificat și 
completat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.200/2016; 

- 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.53/24.03.2016 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. 

           
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.I. Articolul 94 din 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 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.53/24.03.2016, se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
„Art. 94. – (1) Compartimentul Managementul Calității și Control Intern/Managerial are următoarele 
atribuții în domeniul managementului calității: 

 participă la proiectarea și implementarea Sistemului de Management al Calității la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  

 elaborează manualul calității, procedurile de sistem și proceduri operaționale,  pentru 
implementarea Sistemului de Management al Calității;  

 avizează manualul calității, procedurile de sistem și procedurile operaționale, pentru 
implementarea Sistemului de Management al Calității, elaborate/modificate de persoane 



 

desemnate de conducătorii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 promovează, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, conștientizarea 
referitoare la calitate și la importanța îndeplinirii cerințelor cetățenilor; 

 analizează informațiile legate de funcționarea Sistemului de Management al  Calității  primite 
de la conducătorii compartimentelor de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 întocmește anual Rapoarte de calitate care stau la baza analizei de management;  
 propune componența Comisiei de analiză de management; 
 întocmește rapoarte de specialitate și dispoziții cu privire la constituirea sau modificarea, după 

caz, a componenței Comisiei de analiză de management; 
 transmite Raportul de calitate tuturor membrilor Comisiei de analiză de management; 
 coordonează procesul de planificare a calității realizat în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt și avizează planificările calității elaborate de conducătorii 
compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 întocmește Planificarea calității pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
 răspunde de menținerea integrității Sistemului de Management al Calității în cazul unor 

schimbări; 
 propune măsuri pentru îmbunătățirea funcționarii Sistemului de Management al Calității din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
 inițiază acțiuni corective în urma concluziilor rezultate din analizele de management; 
 se asigură ca procesele necesare Sistemului de Management al Calității sunt stabilite, 

implementate și menținute; 
 urmărește noutățile legislative în domeniul calității și intervine pentru retragerea din circuit a 

actelor normative expirate; 
 urmărește modul de actualizare a documentelor precum și impactul modificării asupra altor 

proceduri sau instrucțiuni (după caz); 
 îmbunătățește continuu Sistemul de Management al Calității având drept scop creșterea 

satisfacției cetățenilor față  de serviciile oferite de Consiliul Județean Olt.   
(2) În domeniul controlului intern/managerial, Compartimentul Managementul Calității și 

Control Intern/Managerial are următoarele atribuții: 
 gestionează legislația în domeniul sistemului de control intern managerial și asigură 

permanenta actualizare; 
 comunică angajaților din cadrul Consiliului Județean Olt modificările legislative apărute; 
 efectuează instruiri la nivelul tuturor funcțiilor de management privitoare la cerințele legale și 

de reglementare aplicabile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.400/2015  modificat 
și completat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.200/2016; 

 participă la proiectarea, implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern/Managerial 
la nivelul Consiliului Județean Olt;  

 elaborează și actualizează permanent programul de dezvoltare a Sistemului de Control/Intern 
Managerial la nivelul Consiliului Județean Olt; 

 supune spre avizare, de către Comisie, programul de control intern/managerial; 
 întocmește rapoarte de specialitate și proiecte de dispoziții în vederea constituirii sau 

modificării, după caz, a componenței structurii din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt cu atribuții în domeniul controlului intern/managerial și în domeniul 
managementului riscurilor; 

 avizează procedurile operaționale elaborate, din punct de vedere al respectării formei și le 
supune Comisiei și Președintelui Comisiei spre avizare;  

 întocmește situaţii centralizatoare semestriale/anuale pe formatul-model prevăzut în anexa nr.3  
la Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 modificat și completat prin 
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.200/2016; 

 răspunde de menținerea integrității Sistemului de Control Intern/Managerial în cazul unor 
schimbări; 



 

 propune măsuri pentru îmbunătățirea funcționarii Sistemului de Control Intern/Managerial din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 inițiază acțiuni corective în urma concluziilor rezultate din analizele de control 
intern/managerial; 

 se asigură că procesele necesare pentru îmbunătățirea Sistemului de Control Intern/Managerial  
sunt stabilite, implementate și menținute; 

 adaptează permanent Sistemul de Control Intern Managerial cu noutățile legislative în 
domeniul controlului intern/managerial; 

 îmbunătățește continuu Sistemul de Control Intern/Managerial având drept scop realizarea, la 
un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor Consiliului Județean Olt.” 

       Art.II. Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor, arhitectului șef al județului, serviciilor, 
birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Secretarului Județului și Vicepreședinților 
Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE 

Paul  STĂNESCU 
                                                                                                                                Contrasemnează,                                                                                       

Secretarul   Judeţului 
                                                                                                                           Gabriel  BULETEANU 

SLATINA, 26.05.2016 
NR. 85 

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

HOTĂRÂRE 
cu privire la transformare posturi 

în statul de funcţii al aparatului de specialitate 
 al Consiliului Judeţean Olt 

  
    Având în vedere:  expunerea de motive nr.5306/19.05.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.5307/19.05.2016;  raportul nr.5308/19.05.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

 raportul nr.5503/24.05.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

 raportul nr.5469/24.05.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive 
şi de Agrement; 

 raportul nr.5475/24.05.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 
Sănătate Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

 referatul nr.5106/12.05.2016 întocmit de domnul Pătrașcu Vasilică - şef serviciu la Serviciul 
Achiziții, Licitații, Contractări din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
aprobat de Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius Oprescu; 

 referatul nr.5100/12.05.2016 întocmit de domnul Lăcraru Adrian - şef serviciu la Serviciul 
Administrație Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobat de Vicepreședintele Consiliului 
Județean Olt, domnul Marius Oprescu; 

 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.118/04.05.2016 
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 mai 2016, cu modificările ulterioare; 

 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 a doua posturi, după cum urmează: 
 transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia nr.128 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 asistent; 

 transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Administrație Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul 
Oficial al Judeţului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia 
nr.100 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 principal. 
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 
Administrație Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, Serviciului 
Achiziții, Licitații, Contractări, 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  Judeţului                    

                                                                              Gabriel BULETEANU 
Slatina, 26.05.2016 
Nr. 86 

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



 

 
HOTĂRÂRE      

cu privire la  - aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management  
organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de director  
(manager) al Școlii Populare de Arte și Meserii; 

         - aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia         
contractul de management. 

 
Având în vedere:   expunerea de motive nr.5290/19.05.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
5291/19.05.2016 ;   raportul nr.5292/19.05.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul  Unităţilor       
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt;  raportul nr.5504/24.05.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;  raportul nr.5470/24.05.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement;  raportul nr.5478/24.05.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și culte;  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.15/28.01.2016 cu privire la constatarea 
încetării contractului de management al directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și 
Meserii, desemnarea directorului (managerului) interimar al Școlii Populare de Arte și Meserii;  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.87/06.04.2016 referitoare 
la  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de  proiecte de 
management pentru Școala Populară de Arte și Meserii și pentru Ansamblul Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”; aprobarea Caietelor de obiective la 
concursurile de proiecte de management pentru Școala Populară de Arte și Meserii și pentru 
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, modificată 
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.127/13.05.2016;  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.110/26.04.2016 cu privire 
la constituire Comisie de concurs, constituire Comisie de soluţionare a contestaţiilor şi numire 
Secretariat la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Olt   pentru 
ocuparea  postului de manager (director) al  Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, în 
perioada  06.04.2016 – 19.05.2016;  Proiectul de management întocmit de domnul Pintea Vivi –Viorel și înaintat Consiliului 
Județean Olt prin adresa nr.342/26.04.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.4543/26.04.2016; 

 procesele-verbale 4734/05.05.2016 și 4826/09.05.2016;  prevederile Raportului final nr.4827/09.05.2016 privind concursul de proiecte de 
management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina în perioada 06.04.2016- 19.05.2016; 

 prevederile art.2 alin.(1) –(2) și art.4 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare;  prevederile art.19 alin.(8), art.20 alin.(5)-(6),art.23 și art.43¹ alin.(1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), 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 rezultatul final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 
Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Școlii Populare de Arte și Meserii 
Slatina, în perioada 06.04.2016-19.05.2016, concretizat în nota finală 9,72, notă obținută de domnul 
Pintea Vivi - Viorel, conform raportului final nr.4827/09.05.2016 al comisiei de concurs. 

Art.2. Se aprobă proiectul de management (2016-2019) al domnului Pintea Vivi – Viorel și 
durata de 3 ani pe care se va încheiea contractul de management între Consiliul Județean Olt, 
reprezentat prin Președinte și domnul Pintea Vivi –Viorel. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, domnului Pintea Vivi-Viorel, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 

                                                                                          Contrasemnează  
                                                                                           Secretar al județului 

                                                                                                             Gabriel BULETEANU  
 
Slatina  26.05.2016 
Nr. 87 

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

HOTĂRÂRE cu privire la:  
- aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt; 
- aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
- aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor de funcții pentru 

unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt; 

- aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate. 

 
            Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr.5338/19.05.2016 referitoare la aprobarea proiectului de hotărâre 
nr.5339/19.05.2016; - raportul nr.5340/19.05.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul  Unităţilor   Sanitare    
din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.5505/24.05.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.5464/24.05.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement; 



 

- raportul nr.5479/24.05.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și culte; 

- raportul nr.5571/25.05.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finante, 
Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului; 

- Raportul nr.38421/18.05.2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt prin Adresa nr.38422/18.05.2016 înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.5267/18.05.2016; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt                              
nr.34471/18.05.2016 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5286/19.05.2016; 

- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.2/17.05.2016 în care au fost prezentate și avizate propunerile conform 
raportului susmenționat; 

- Avizele nr.4964/ANPD/25.05.2016, nr.4965/ANPD/25.05.2016 și nr.4966/ANPD/25.05.2016 
ale Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități; 

- prevederile art.1, art.2, art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale 
nr.292/2011, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2, art.3 alin.(1) și (2) și art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

- pozițiile nr.5, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 24, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 49 și 65 din Nomenclatorul 
serviciilor sociale înscris în Anexa la Hotărârea Guvernului nr.867/2015; 

- prevederile art.7 din OUG nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări  și completări  prin Legea nr.174/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.4 din Hotărârea Guvernului nr.50/2015 privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, 
modificată și completată prin HG nr.884/2015; 

- prevederile anexelor nr.1-4 la Nomenclatorul serviciilor sociale înscris în Anexa la 
Hotărârea Guvernului nr.867/2015; 

- prevederile art.7 alin.(4) lit.d) și art.8 alin.(3) lit.f) teza a II-a din Regulamentul – cadru 
de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1434/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; - prevederile art.30 lit.a), art.51 alin.(1), (2), (3) și (5) din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Anexelor nr.1 și Anexei nr.3 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1),art.58, art.65-67 și art.75-77 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15279/15.12.2014 referitoare la promovare 

în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 
- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15272/15.12.2014 referitoare la promovare 

în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 
- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15278/15.12.2014 referitoare la promovare 

în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 
- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15277/15.12.2014 referitoare la promovare 

în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 



 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15273/15.12.2014 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15268/15.12.2014 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15276/15.12.2014 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15275/15.12.2014 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15274/15.12.2014 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15269/15.12.2014 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15271/15.12.2014 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15270/15.12.2014 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.13734/12.11.2014 referitoare la încetare 
raport de serviciu existent (pensionare limită de vârstă); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8564/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8563/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8571/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8573/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8566/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8565/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8572/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.17837/27.11.2015 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.18024/27.11.2015 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.18023/27.11.2015 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.17836/27.11.2015 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.17835/27.11.2015 referitoare la promovare 
în grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15572/13.10.2015 referitoare la numire 
definitivă în funcție publică de execuție urmare finalizării perioadei de stagiu și stabilire 
drepturi salariale Dispoziția nr. 15574/13.10.2015 referitoare la numire definitivă în funcție 
publică de execuție urmare finalizării perioadei de stagiu și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15573/13.10.2015 referitoare la numire 
definitivă în funcție publică de execuție urmare finalizării perioadei de stagiu și stabilire 
drepturi salariale; 



 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.2810/10.02.2015 referitoare la încetare 
raport de serviciu existent (pensionare anticipată); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.3446/26.02.2015 referitoare la încetare 
raport de serviciu existent(pensionare la limită de vârstă ); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.5506/06.04.2015 referitoare la încetare 
raport de serviciu existent ( deces); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.4416/18.03.2015 referitoare la încetare 
raport de serviciu existent(pensionare la limită de vârstă ); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.10656/28.07.2015 referitoare la modificare 
CIM; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.46/04.01.2016 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.45/04.01.2016 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.44/04.01.2016 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.43/04.01.2016 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.1146/01.02.2016 referitoare la încetare 
raport de serviciu existent(pensionare parțial anticipată); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.4641/07.04.2016 referitoare la încetare 
raport de serviciu existent(deces); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.5265/25.04.2016 referitoare la încetare 
raport de serviciu existent(pensionare limită de vârstă); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.1142/01.02.2016 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.4542/01.04.2016 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.4543/01.04.2016 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.5322/28.04.2016 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.5329/29.04.2016 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție. 
 

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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  
 Art. 1. Se aprobă reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt prin: 
1. schimbarea denumirii Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din cadrul  

Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina în Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu; 

2. schimbarea denumirii Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din cadrul  
Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia în Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu; 



 

3. transformarea Căminului pentru persoane vârstnice Băbiciu în Centrul de îngrijire şi asistenţă 
Băbiciu; 

4. schimbarea denumirii Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap Cezieni 
în Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni; 

5. schimbarea denumirii Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap Caracal 
în Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal; 

6. desființarea Complexului Servicii pentru Persoane Vârstnice Slatina și înființarea Complexului 
servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie Slatina, 
având în componență două centre: Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi 
Centrul de zi de consiliere şi informare pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie; 

7. desființarea Centrului de plasament „Floare de colţ” Balş și înființarea Complexului servicii 
pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş cu trei centre: Centrul de zi 
pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, Centrul de zi de recuperare pentru 
copii cu dizabilităţi şi Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii; 

8. desființarea Centrului de îngrijire pentru tineri peste 18 ani „Paşi spre viitor” Corabia și 
extinderea, în spațiul astfel disponibilizat, a Centrului de îngrijire şi asistenţă din cadrul 
Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia; 

9. schimbarea denumirii Centrului de recuperare a copilului cu dizabilităţi Slatina în Centrul de zi 
de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina; 

10. schimbarea denumirii Centrului de recuperare a copilului cu dizabilităţi Caracal în Centrul de 
zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal; 

11. schimbarea denumirii Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi 
exploatat din cadrul Complexului Servicii „Sf. Ştefan” Slatina în Centrul de primire în regim 
de urgenţă pentru copii; 

12. desfiinţarea Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii din cadrul 
Complexului Servicii „Sf. Ştefan” Slatina; 

13. schimbarea denumirii Centrului de zi din cadrul Complexului Servicii Slatina în Centrul de zi 
pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 

14. schimbarea denumirii Centrului de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi din cadrul 
Complexului Servicii Slatina în Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii; 

15. desființarea Centrului de planning familial din cadrul Complexului Servicii Slatina; 
16. schimbarea denumirii Centrului de zi din cadrul Complexului Servicii „Amicii” Slatina în 

Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 
17. schimbarea denumirii Centrului de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi din cadrul 

Complexului Servicii „Amicii” Slatina în Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi 
şi copii; 

18. schimbarea denumirii Centrului de zi din cadrul Complexului Servicii „Sf. Elena” Corabia în 
Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 

19. schimbarea denumirii Centrului de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi din cadrul 
Complexului Servicii „Sf. Elena” Corabia în Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru 
părinţi şi copii; 

20. înfiinţarea în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a 
Complexului servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru 
integrarea/ reintegrarea copilului în familie având în componență două centre: Centrul de zi 
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi Centrul de zi pentru pregătirea şi 
sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie 
Art. 2. Se aprobă organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, conform anexelor nr.1 și 2. 



 

Art.3. Se aprobă organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile 
subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, conform anexelor nr.3- 
56.  

Art. 4. Se aprobă regulamentele de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și pentru unitățile subordonate, conform 
anexelor nr.57-96. 

Art. 5. Anexele nr.1- 96 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează 

aplicabilitatea.  
 Art. 7. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 15.07.2016 și se comunică Direcţiei  
Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 

                                                                                          Contrasemnează  
                                                                                           Secretar al județului 

                                                                                                              Gabriel BULETEANU  
 
Slatina  26.05.2016 
Nr.88 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 voturi ,,pentru” 
și un număr de 7 voturi ” împotrivă”. 

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

HOTĂRÂRE  cu privire la:  aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - 
Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect 

 PROIECT : Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-
Cultural” 
Axa prioritară 5 : Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural  
Prioritatea de Investitii:  5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi cultural 
Apel de proiecte nr : POR/2016/5/5.1/1 
 

Având în vedere:  Expunerea de motive nr. 5192/17.05.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 5193/17.05.2016 
; 

 raportul nr. 5194/17.05.2016  al Serviciului dezvoltare regională; 
 raportul nr. 5506/24.05.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ; 
 raportul nr. 5573/25.05.2016 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
 raportul nr. 5489/24.05.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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



 

 Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 
- Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/ 
2016/5/5.1/1;  

 Prevederile art.23, alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  
 Prevederile art. 1, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii. 
 

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

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1. Se aprobă proiectul  Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - 
Centrul Eparhial Social-Cultural” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.1,  numărul apelului de proiecte 
POR/2016/5/5.1/1,  având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în  
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Restaurare, consolidare și modernizare Casa 
Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”, în cuantum de 10.199.489,40  lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 214.602,00 lei , reprezentând o 
parte din cofinanțarea proiectului Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - 
Centrul Eparhial Social-Cultural”. Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Consiliului 
Județean Olt.  

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare 
şi contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului 
dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  
        Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 
                                                                           Gabriel BULETEANU  

 
Slatina, 26 mai  2016 
Nr. 89 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 30 de voturi “Pentru”. 
 



 

 
HOTĂRÂRE  cu privire la:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind 

aprobarea acordului de parteneriat  pentru  proiectul   „Restaurare, consolidare și modernizare 
Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”   

Având în vedere:  expunerea de motive nr. 5195/17.05.2016 cu privire la aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 
5196/17.05.2016 ; 

 raportul nr. 5197/17.05.2016 al Serviciului dezvoltare regională; 
 raportul nr. 5509/24.05.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ; 
 raportul nr. 5572/25.05.2016 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
 raportul nr.5468/24.05.2016 al  Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de 

agrement; 
 raportul nr. 5490/24.05.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

 Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 
- Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/ 
2016/5/5.1/1;  

 Prevederile art.23, alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare 
 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.  e),  alin.(6) lit. a) şi 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.I.  Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012  cu privire la aprobarea 
acordului de parteneriat  pentru  proiectul   „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - 
Centrul Eparhial Social-Cultural” se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  

Art.II . Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciului dezvoltare 
regională  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Episcopiei Slatinei și 
Romanaților , pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Olt. 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU     
 
                                                                                                             Contrasemnează, 

          Secretar al Judeţului, 
                                                                                  Gabriel BULETEANU  

 
Slatina, 26 mai  2016 
Nr. 90 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 30 de voturi “Pentru”. 



 

 
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la aprobarea parteneriatului dintre Județul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, și 
Societatea de Științe Matematice din România prin Filiala Olt, în vederea organizării Olimpiadei 

Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția a XX-a 
 
 
 

 Având  în vedere :  Expunerea de motive nr.5221/17.05.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 
nr.5222/17.05.2016; 

 raportul nr. 5223/17.05.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
 raportul nr. 5510/24.05.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații Cu Cetățenii; 
 raportul nr. 5480/24.05.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ Activitate Științifică, 

Sanătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
 raportul nr. 5574/25.05.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
 Adresa comună a Societății de Științe Matematice din România, Filiala Olt și Inspectoratulului 

Şcolar Judeţean Olt nr 2938/13.04.2016,  înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
3982/13.04.2016; 

 Nota Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Direcția Generală Învățământ 
Preuniversitar nr. 41F/17.03.2016;  

 Art.14, alin (2) din Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare 
înscrisă în Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Educației , Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 
3035/2012; 

 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, cu rectificările ulterioare. 
În temeiul art. 91 alin (1) lit b) și e), alin (6), lit a), art.97, alin (1), art. 98 coroborat cu art.45 

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

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Județul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, și Societatea de 
Științe Matematice din România prin Filiala Olt, în vederea organizării, desfășurării și finanțării în 
perioada 18-24 iunie 2016, la Slatina, a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția a 
XX-a, jubiliară, în forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt pentru semnarea parteneriatului 
menționat la alin (1). 
 

Art.2. (1) Se aprobă alocarea din bugetul județului Olt pe anul 2016 a sumei de 28.000 lei, 
reprezentând contribuția județului Olt la organizarea și desfășurarea  în perioada 18-24 iunie 2016, la 
Slatina, a celei de-a XX-a ediții, jubiliară, a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori. 

(2) Finanțarea menționată la alin (1) se asigură de la cap. 51.02 “Autorități publice și acțiuni 
externe”, paragraful 51.02.01.03 „ Autorități executive” și se virează Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Olt. 

 
Art.3. După finalizarea evenimentului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt va prezenta 

Consiliului Judeţean Olt documente justificative pentru utilizarea sumei alocate prevăzute la art.2. 



 

Art.4.   Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului 
Buget, Impozite şi Taxe, Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Olt  pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt .                      

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
          Contrasemnează,      
        Secretar al  Judeţului Olt 

                                               Gabriel BULETEANU   
 

SLATINA, 26.05.2016 Nr. 91   
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 30 voturi „pentru”.D/ 

 
                                                         
                               
JUDEȚUL OLT                                         MINISTERUL EDUCAȚIEI  CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                         NAȚIONALE ȘI   
Nr……………………                                                             CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
                                                                                                                   prin                                       
                                                                                                  INSPECTORATUL ȘCOLAR  
                                                                                                              JUDEȚEAN OLT   

              Nr…………………… 
 

                                                                              SOCIETATEA DE ȘTIINȚE 
                                                                          MATEMATICE  DIN ROMÂNIA,                  FILIALA OLT                                                      

                          Nr……………………                                   
 
                                                                                    

CONVENȚIE DE PARTENERIAT 
dintre Județul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, Ministerul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt și Societatea de Științe Matematice din 
România prin Filiala Olt, în vederea organizării Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru 

Juniori, ediția a XX-a 
 

I. PREAMBUL : 
 Având în vedere : 

- art. 14 alin.(2)  din Anexa nr.1 Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 
școlare, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3035/2012; 
- 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, cu rectificările ulterioare; 
-   art. 91 alin. (1) lit. b) și e) alin. (6) lit a), art.97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit a) și 
f) art. 115 alin. (2) lit c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 91/26.05.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre Județul 
Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, și Societatea de Științe Matematice din România prin Filiala Olt, în 
vederea organizării Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția a XX-a. 

 



 

  Intenționând promovarea judeţului Olt din punct de vedere cultural şi turistic, consolidarea 
imaginii județului Olt la nivel național, reliefarea județului Olt pe harta educațională a României în 
ceea ce privește calitatea educației, capacitatea organizatorică, competența profesională, consolidarea 
activității de performanță în învățământul matematic românesc, prezentul parteneriat stabilește cadrul 
general al colaborării în vederea desfășurării în bune condiții a Olimpiadei Balcanice de Matematică 
pentru Juniori, ediția a XX-a, jubiliară. 

 
II. PĂRȚILE  CONVENȚIEI DE PARTENERIAT  

 1.1 JUDEȚUL OLT, prin CONSILIUL JUDEȚEAN OLT, cu sediul în Municipiul Slatina, B-dul 
A.I. Cuza, Nr. 14, cod fiscal 4394706, având cod IBAN RO43TREZ24A510103203030X deschis la 
Trezoreria Municipiului Slatina, reprezentat prin Președinte PAUL STĂNESCU, pe de o parte 

și 
1.2 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, prin 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT, cu sediul în Municipiul Slatina, str. Ecaterina 
Teodoroiu nr. 8B, cod fiscal 4394722, având cod IBAN RO28TREZ5065005XXX000242 deschis la 
Trezoreria Municipiului Slatina, reprezentat prin Inspector Școlar General FELICIA MAN, 
- SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE DIN ROMÂNIA PRIN FILIALA OLT , cu 
sediul în Municipiul Slatina,  Str. Basarabilor nr. 33, cod fiscal 20570740, reprezentată prin 
Președinte MARIUS PERIANU, pe de altă parte, 

 au convenit la încheierea prezentului parteneriat, în următoarele condiții: 
 

III. OBIECTUL ŞI SCOPUL CONVENȚIEI DE PARTENERIAT  
  Art.1. Obiectul convenției îl constituie parteneriatul părţilor în vederea organizării Olimpiadei 
Balcanice de Matematică pentru Juniori, la Slatina, ediția a XX-a, jubiliară, în  perioada 24 - 29 iunie 
2016.  
   Art.2. Convenţia de parteneriat are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu ocazia 
desfăşurării evenimentului menţionat la art. 1, asigurând promovarea eficientă şi calitativă a 
oportunităţilor oferite de judeţul Olt din punct de vedere cultural şi turistic, precum şi sprijin în 
dezvoltarea învăţământului românesc de performanţă.  
  

IV. DURATA CONVENȚIEI DE PARTENERIAT   
  Art.3. Prezenta Convenţie de parteneriat începe să producă efecte de la data semnării sale de către 
toate părţile şi durează pe perioada desfășurării Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, la 
Slatina, ediția a XX-a, jubiliară, având o durată de acțiune determinată de atingerea obiectivelor 
propuse. 
 

V.    OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR, 
 Toate părțile se obligă să susțină financiar cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea 

Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția a XX-a , jubiliară, după cum urmează: 
 

    Art.4.(1) JUDEȚUL OLT, prin Consiliul Judeţean Olt, participă în calitate de partener la activităţile 
implicate de organizarea și desfășurarea Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția a 
XX-a şi acordă sprijin financiar, în sumă de 28.000 lei, pentru asigurare parte din contravaloarea 
cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea acestui eveniment. 
  (2) JUDEȚUL OLT, prin Consiliul Judeţean Olt, va vira suma de 28.000 lei, în contul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Olt, organizatorul evenimentului.  
  Art.5.(1) Diferența până la acoperirea bugetului necesar organizării și desfășurării Olimpiadei 
Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția a XX-a, jubiliară, este asigurată de către Ministerul 



 

Educației Naționale si Cercetării Științifice cu suma de 30.000 lei, Societatea de Științe Matematice cu 
suma de 25.000 și diverși sponsori.  
           (2) Societatea de Științe Matematice din România, Filiala Olt , și Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Olt au obligaţia să desfăşoare toate activităţile specifice evenimentului cuprinse în Anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta Convenţie.         
           (3) Societatea de Științe Matematice din România Filiala Olt și Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Olt au următoarele obligaţii referitoare la promovarea acţiunii realizate în comun:           
  - să menţioneze în toate documentele, materialele de promovare şi comunicatele mass-media 
referitoare la manifestarea culturală (spoturi publicitare, anunţuri de orice fel, articole de presă etc.) 
participarea la organizarea, desfășurarea și finanțarea concursului,în calitate de partener, a Județului 
Olt, prin Consiliul Judeţean Olt;            
 - să permită Consiliului Judeţean Olt promovarea potenţialului cultural – artistic şi turistic al judeţului 
Olt la orice activitate întreprinsă;                               - să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi bannerele  
Consiliul Judeţean Olt care atestă participarea la realizarea evenimentului.    
  (4) Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt se obligă să justifice cheltuirea sumei de 28.000 lei, 
primită de la JUDEȚUL OLT, prin Consiliul Judeţean Olt, pentru desfăşurarea activităţilor, potrivit 
destinaţiei cuprinse în art. 4 alin.(1), prezentând acestuia documentele justificative, în termen de 15 
zile de la încheierea activităţilor.            

(5) În cazul în care sumele de bani primite de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt nu au fost 
utilizate integral, sau nu au fost utilizate potrivit destinaţiei menţionate la art. 4 din prezenta convenţie, 
acesta se obligă să le restituie Consiliului Judeţean Olt, în termen de 10 zile de la încheierea 
activităţilor.  
 

VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR – LITIGII   
Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a obligaţiilor 
asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.  
Art.7. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenţii pe 
cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea 
vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti din judeţul Olt.       
 

VII. DISPOZIŢII FINALE   
Art.8. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act 
adiţional scris.              
 Art.9. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în trei 
 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.    

           
            JUDEȚUL OLT                                                    MINISTERUL EDUCAȚIEI  
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                        CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE                                                                                                                   prin                                      
           PREȘEDINTE                                                       INSPECTORATUL ȘCOLAR 
           PAUL STĂNESCU                      JUDEȚEAN OLT 
                                                                                       INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL 
                                                                                                       FELICIA MAN                                                                                
      DIRECTOR EXECUTIV      CONSTANȚA DUMITRU      SOCIETATEA DE ȘTIINȚE 

                                                                              MATEMATICE  DIN ROMÂNIA,                  FILIALA OLT                                                      
                            PREȘEDINTE                                    

                                                                                                         MARIUS PERIANU 
 ȘEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS  
      ANA VENERA ȘTEFĂNESCU 



 

 
                                                                                    

HOTĂRÂRE 
 
 

cu privire la:  
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici 
actualizati, pentru obiectivele de investiţii „lucrări de modernizare drumuri judeţene ”, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală,  

conform Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 28/2013 
 
 
 

 Având în vedere: - Expunerea de motive nr.5146/16.05.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre  
nr. 5147/16.05.2016; 
           - Raportul Directiei Tehnice si Investitii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
judetean Olt  nr.5148/16.05.2016; 
          -  Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică , apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.5513/24.05.2016; 
         -  Raportul Comisiei pentru studii economico- sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr.5575/25.05.2016 ; 
         -  Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
nr.5491/24.05.2016; 
          - Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.1584/11.01.2016, 
inregistrata la Consiliul judetean Olt sub nr.282/12.01.2016; 
          -  Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 973/02.11.2015 prin 
care a fost aprobată Lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea 
Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Olt, in perioada 2015-2018; 

- Devizele generale actualizate cu TVA 20% pentru lucrările rest de executat, întocmite de SC 
SECȚIA DE PROIECTARE  OLT SRL ;  

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

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

- Prevederile art. 4 din Hotărârea  Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice , precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru  obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

 - Prevederile art. 291 alin.(1) lit.a)  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit.f),  art. 97 alin. (1), art. 98 

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

 
 

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



 

 Art. 1. Se aprobă documentaţiile tehnico - economice pentru obiectivele de investiţii „lucrări 
de modernizare drumuri judeţene”, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală conform 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare,  cu 
principalii indicatorii tehnico - economici actualizati, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei Economice, 
Buget – Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt. 

 
 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU       
 
             

                                                
                                                                         Contrasemnează 

                                                                         Secretarul Judeţului 
                                                                           Gabriel BULETEANU 

 
 

 
Slatina, 26.05.2016 
Nr.92 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu 30 de voturi ,, pentru ”. 
 
 
 

 
 



 

  
 



 

 

  



 

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea Actului Adiţional nr.6 
la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului 

“Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”  
Având în vedere: - Expunerea de motive nr.5253/18.05.2016 la Proiectul de hotărâre nr.5254/18.05.2016 cu 
privire la aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Acordul de parteneriat pentru implementarea 
proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”; 

- Raportul nr.5255/18.05.2016 al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe 
și Strategii de Mediu; 

- Raportul nr.5481/24.05.2016 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, 
sănătate, familie, protecție copii și culte; 

- Raportul nr.5492/24.05.2016 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice,ecologice și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice 
și de arhitectură; 

- Raportul nr.5515/24.05.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.188/23.12.2010 cu privire la aprobarea Acordului de 
parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.63/26.05.2011 cu privire la modificarea şi 
completarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea 
biodiversităţii în judeţul Olt”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.148/22.12.2011 cu privire la aprobarea Actului 
Adiţional nr.2/2011 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea 
biodiversităţii în judeţul Olt”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.30/26.03.2015 cu privire la aprobarea Actului 
Adiţional nr.3 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea 
biodiversităţii în judeţul Olt”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.166/17.12.2015 cu privire la aprobarea Actului 
Adiţional nr.4 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea 
biodiversităţii în judeţul Olt”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.13/28.01.2016 cu privire la aprobarea Actului 
Adiţional nr.5 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea 
biodiversităţii în judeţul Olt”; 

- Actul adițional nr.5 la Contractul de finanțare nr.129489/08.06.2012, înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.4613/28.04.2016 și la Ministerul Fondurilor Europene sub 
nr.35035/26.04.2016; 

- Prevederile Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013; 
- Ghidul Solicitantului pentru Axa 4 – “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 

pentru Protecţia Naturii”; 
- Corigendumul nr.1 la Ghidul Solicitantului şi Cererea de Finanţare pentru Axa Prioritară 4 

POS Mediu “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” – 
Sesiunea de proiecte nr.4/2010; 

- Prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art.91 alin.(1) lit.b) şi e), alin.(6) lit.a) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 În temeiul 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 HOTĂRÂRE: 



 

Art.1. Se aprobă Actul Adiţional nr.6 la Acordul de parteneriat pentru implementarea 
proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt” prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, 
Programe şi Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Asociaţiei “Gândeşte Verde”, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU 
 

                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                      Secretar al Judeţului 

                                                                                                      Gabriel BULETEANU  
Slatina, 26.05.2016, 
Nr. 93 

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

HOTĂRÂRE 
cu privire la: aprobarea Monografiei economico – militare 

a Județului Olt, în anul 2016 
 

Având în vedere: - Expunerea de motive nr.5154/16.05.2016 referitoare la Proiectul de Hotărâre 
nr.5155/16.05.2016; 

- Raportul comun nr.5156/16.05.2016 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al Serviciului 
Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului cu privire la 
aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Olt, în anul 2016; 

- Raportul nr.5467/24.05.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 
Sportive şi Agrement;  

- Raportul nr.5482/24.05.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 
Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte;  

- Raportul nr.5486/24.05.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii 
Publice şi Comerţ; 

- Raportul nr.5493/24.05.2016 al Comisiei  pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, 
Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie şi Protecţia Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice 
şi de Arhitectură; 

- Raportul nr.5519/24.05.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;  

- Raportul nr.5576/25.05.2016 al Comisiei pentru Studii Economico Sociale, Buget-Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;  

- Prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.3, art.4 și art.5 alin.(1) din Instrucțiunile privind 
întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1174/2011; 

- Prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor 
privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a 
municipiului București; 



 

- Adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Olt nr.515/OT din 
12.05.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5061/12.05.2016; 

- Prevederile art.35, lit.d) din Legea Apărării Naționale a României nr.45/1994, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.47, lit.f) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a 
teritoriului pentru apărare, republicată; 

- Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 
- Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările  ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) și lit.f), ale 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 adoptă Proiectul Monografiei economico – militare a Județului Olt,  anexată la 
prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Consiliul Judeţean Olt pune la dispoziție câte un exemplar din Monografia 
economico-militară a Județului Olt, Centrului Militar Judeţean Olt, Structurii Teritoriale pentru 
Probleme Speciale Județul Olt, atât în format scris sub formă de document unitar, constituit din 
anexe şi hărţi, cât şi în format electronic pe disc optic, precum și Administrației Naționale a 
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în format electronic. 

(2) Activitatea menționată la aliniatul precedent se realizează cu sprijinul Structurii 
Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Olt.  

Art.3.(1) Nivelul de clasificare al Monografiei economico-militare a Judeţului Olt este, pe 
ansamblu, „secret de serviciu” atât pe suport de hârtie, cât și pe suport optic. 

(2) În acest sens, cu privire la Monografia economico – militară a Județului Olt, toate 
instituțiile, autoritățile și persoanele implicate vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu și ale Hotărârii Guvernului 
nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în 
România, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanțe, Serviciului 
Administraţie Publică, Relaţiile cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, Arhitectului 
Şef al Judeţului Olt, Serviciului Juridic - Contencios, Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Olt, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

 
 

      CONTRASEMNEAZĂ,                                                                          
SECRETAR AL JUDEŢULUI  

                                                                                            Gabriel BULETEANU 
 
Slatina, 26.05.2016, 
Nr.94 
 

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