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I. HOTĂRÂRI 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Județean Olt 

  Având în vedere: 
- prevederile art. 30 alin. (1) și alin. (2) teza 1, art. 31 alin. (1) și alin. (2) din Legea 

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

- art. 4 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean 
Olt adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/24.03.2016; 

- propunerile făcute de grupurile de consilieri județeni, constituite conform legii; 
- rezultatul votului privind alegerea membrilor Comisiei de validare a Consiliului Județean Olt. 
În temeiul art. 97 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. c din Legea administrației publice 

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

Consiliul Județean Olt întrunit în ședința de constituire adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E: 
 Art.1. (1). Se alege Comisia de Validare a Consiliului Județean Olt în următoarea componență: 

1. Gabriel Florin Nicolescu - PNL 
2. Gălan Valeria - PSD 
3. Popescu Constantin - PSD 
4. Bondrescu Ion Lucian - PSD 
5. Nițu Lucian - ALDE 

     (2). Comisia de validare funcționează pe toată perioada mandatului Consiliului Județean Olt. 
Art.2. Comisia de validare își va alege din rândul membrilor săi un președinte și un secretar. 
Art.3. (1). Comisia de validare aleasă potrivit art. 1 va examina legalitatea alegerii fiecărui 

consilier județean, va propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor și va constata 
rezultatele voturilor pentru alegerea președintelui, vicepreședinților și a componenței comisiilor de 
specialitate. 
                     (2). Pe durata exercitării mandatului, comisia de validare va constata rezultatele voturilor 
în cazul adoptării hotărârilor cu caracter individual cu privire la persoane, care vor fi adoptate prin vot 
secret, potrivit art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
  Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de azi 24 iunie 2016 și se comunică persoanelor 
nominalizate la art.1 alin (1), în vederea aducerii la îndeplinire, Instituției Prefectului – Județul Olt. 

. 
PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ 

Lucian NIȚU 
 
 

ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ 
Dragoș Nicolae DRĂGHICESCU 

Adrian IORDACHE 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                             Secretarul Județului 

Gabriel  BULETEANU 
SLATINA 
NR. 95 / 24.06.2016  
NOTĂ: 



 

- numărul membrilor se stabilește de către consilieri județeni prin vot deschis, la propunerea 
Președintelui de vârstă. 
- numărul de locuri în Comisia de validare cuvenite fiecărui partid ce compun Consiliul Județean se 
determină proporțional cu numărul de mandate obținute. 
- propunerile de candidați pentru Comisia de validare se fac de către consilierii județeni. 
- președintele de vârstă supune votului aceste nominalizări. Alegerea membrilor comisiei de 
validare se face individual, în ordinea propunerilor făcute, prin vot deschis și prin votul 
majorității 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: validarea mandatelor consilierilor județeni  

Având în vedere: 
- procesul verbal al Comisiei de validare cu privire la propunerile de validare sau invalidare a 

mandatelor de consilier județean, încheiat în ședința de constituire a Consiliului Județean Olt 
din data de 24.06.2016; 

- prevederile art. 89 coroborat cu prevederile art. 31, alin. (3), (4) și (5) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile 
art. 311 ; 

- prevederile art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Olt 
adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/24.03.2016. 

 
În temeiul art. 97 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. c din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
 

Consiliul Județean Olt, întrunit în ședința de constituire adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se constată renunțarea la mandatul de consilier județean, înainte de validare a următorilor 
consilieri județeni: 

- Milea Nicușor – P.N.L. 
- Știrbu Gigel Sorinel – P.N.L. 
- Toma Ion – U.N.P.R. 
Art. 2. Se validează mandatul consilierilor județeni după cum urmează: 

 
Nr. 
crt.  

Nume    Prenume Partidul din care face parte 
1. Bărbulete Ion Adrian P.S.D. 
2. Bondrescu Ion Lucian P.S.D. 
3. Butnariu Cristian P.S.D. 
4. Ciucu Gheorghe Alin Sorin P.N.L 
5. Ciugulea Ioan A.L.D.E. 
6. Copilău Jenel U.N.P.R. 
7. Delureanu Virgil  P.S.D. 
8. Drăghicescu Dragoș Nicolae P.S.D. 
9. Dima Iulia Daniela P.S.D. 
10. Dumitrescu Viorel P.N.L. 
11. Gălan Valeria P.S.D. 
12. Gheorghe Ionel Cristian P.S.D. 



 

13. Grecu Ion Cătălin P.S.D. 
14. Ioniță Gherghina  A.L.D.E 
15. Iordache Adrian P.S.D. 
16. Irimia Ilie P.S.D. 
17. Matei Mariana P.S.D. 
18. Mirea Siminica P.N.L. 
19. Moisescu Ion P.N.L. 
20. Nedelea Ioan P.S.D. 
21. Nicolescu Gabriel Florin P.N.L. 
22. Niculae Florea P.N.L. 
23. Nițu Lucian A.L.D.E. 
24. Oprescu Marius P.S.D. 
25. Popescu Constantin P.S.D. 
26. Postelnicu Dorin Teodor P.S.D. 
27. Radu Marian P.N.L. 
28. Sulger Cornelia P.S.D. 
29. Vătămanu Victor P.S.D. 
30. Vitan Nicolae P.S.D. 

 
Art. 3. Se validează  mandatele  supleanților după cum urmează : 
- Belinski Pavel - UNPR 
- Crușoveanu Ionel Bogdan – P.N.L. 
- Panduru Virgil – P.N.L. 
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios-administrativ, 

respectiv Tribunalul Olt, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de 
la comunicare.  

Art. 5. Consilierii județeni și supleanții ale căror mandate au fost validate, conform prevederilor 
art. 2 și 3, vor depune în fața consiliului județean un jurământ, cu respectarea art. 32 din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data 24.06.2016 și se comunica persoanelor 
nominalizate la articolele 1,2 și 3 precum și Instituției Prefectului Olt. 
 

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ 
Lucian NIȚU 

 
 
 

ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ 
Dragoș Nicolae DRĂGHICESCU 

Adrian IORDACHE  
CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                             Secretarul Județului 
Gabriel BULETEANU 

 
 SLATINA 
NR. 96/24/06/2016  
 
 
 
 



 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: constituirea CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
rezultat ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 

 Având în vedere: 
- hotărârea de validare a mandatelor consilierilor județeni; 
- depunerea jurământului de către consilierii județeni validați; 
- procesul verbal al Comisiei de Validare cu privire la validarea mandatului Consilierilor 

Județeni încheiat în ședința constituire a Consiliului Județean Olt din data de 24.06.2016; 
- prevederile art. 90 coroborat cu prevederile art. 34 și art. 93 din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/24.03.2016. 
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. c), 
  

Consiliul Județean Olt întrunit în ședință de constituire, adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se declară legal constituit Consiliul Județean Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale 

din data de 5 iunie 2016, în următoarea componență: 
           1. Bărbulete Ion Adrian- P.S.D. 
           2. Belinski Pavel – U.N.P.R 

3. Bondrescu Ion Lucian- P.S.D. 
4. Butnariu Cristian- P.S.D. 
5. Ciucu Gheorghe Alin Sorin -P.N.L. 
6. Ciugulea Ioan - A.L.D.E. 
7. Copilău Jenel - U.N.P.R. 
8.Crușoveanu Ionel Bogdan – P.N.L. 
9. Delureanu Virgil - P.S.D. 
10. Drăghicescu Dragoș Nicolae - P.S.D. 
11. Dima Iulia Daniela- P.S.D. 
12. Dumitrescu Viorel -P.N.L. 
13. Gălan Valeria- P.S.D. 
14. Gheorghe Ionel Cristian- P.S.D. 
15. Grecu Ion Cătălin- P.S.D. 
16. Ioniță Gherghina- A.L.D.E. 
17. Iordache Adrian- P.S.D. 
18. Irimia Ilie- P.S.D. 
19. Matei Mariana- P.S.D. 
20. Mirea Siminica-P.N.L. 
21. Moisescu Ion-P.N.L. 
22. Nedelea Ioan- P.S.D. 
23. Nicolescu Gabriel Florin-P.N.L. 
24. Niculae Florea-P.N.L. 
25. Nițu Lucian –A.L.D.E. 
26. Oprescu Marius- P.S.D. 
27. Panduru Virgil – P.N.L. 
28. Popescu Constantin- P.S.D. 
29. Postelnicu Dorin Teodor- P.S.D. 
30. Radu Marian -P.N.L. 
31. Sulger Cornelia - P.S.D. 
32. Vătămanu Victor - P.S.D. 
33. Vitan Nicolae  - P.S.D. 



 

Art. 2.(1). Mandatul Consiliului Județean Olt este de 4 ani, respectiv 2016-2020, și poate fi 
prelungit prin lege organică în caz de război sau catastrofă. 
           (2). Consiliul Județean își exercită mandatul de la data constituirii și până la data 
declarării ca legal constituit a consiliului nou ales. 

Art. 3. Constată încetarea mandatului 2012 – 2016 a Consiliului Județean Olt. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 24.06.2016 și se comunică peroanelor 

nominalizate la art.1, Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ 
Lucian NIȚU 

 
 

ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ 
Dragoș Nicolae DRĂGHICESCU 

Adrian IORDACHE  
 

CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                            Secretarul Județului 

  Gabriel BULETEANU SLATINA 
NR. 97/24.06.2016 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: alegerea PREȘEDINTELUI  Consiliului Județean Olt 

 
 
 Având în vedere: 

- hotărârea privind validarea mandatelor consilierilor județeni; 
- procesul verbal al Comisiei de Validare cu privire la alegerea Președintelui Consiliului Județean Olt, 
încheiat în ședința de constituire a Consiliului Județean Olt din data de 24.06.2016; 
- prevederile art. 101 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 16 și art. 17 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean 
Olt adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. .06.2016. 

În temeiul art. 97 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. c din Legea  
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul Județean Olt întrunit în ședința de constituire adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Domnul Oprescu Marius este ales Președinte al Consiliului Județean Olt, pe toată durata 
exercitării mandatului de consilier județean. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 24.06.2016 și se comunică 
persoanei nominalizate la art.1, aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 



 

 
PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ 
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ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ 
Dragoș Nicolae DRĂGHICESCU 

Adrian IORDACHE 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                         Secretarul Județului 

  Gabriel BULETEANU 
 
SLATINA 
NR.  98 / 24.06.2016  

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: alegerea Vicepreședinților  Consiliului Județean Olt 

 
 Având în vedere:  - procesul verbal al Comisiei de Validare cu privire la alegerea Vicepreședinților Consiliului 

Județean Olt, încheiat în ședința de constituire a Consiliului Județean Olt din data de 
24.06.2016; 

- prevederile art. 91 alin. (2) lit. a) și ale art. 101 alin (1) și (2) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 26 și art. 27 din Regulamentul de Organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 54/24.03.2016. 

 
În temeiul art. 97 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. c din Legea  administrației 

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

Consiliul Județean Olt întrunit în ședința de constituire adoptă prezenta  
HOTĂRÂRE: 

 Art. 1. Domnii Delureanu Virgil și Ciugulea Ioan sunt aleși Vicepreședinți ai Consiliului Județean 
Olt pe toată durata exercitării mandatului de consilier județean. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 24 iunie 2016 și se comunică: 
persoanelor nominalizate la art.1, aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, 
Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 . 
PREȘEDINTE  

Marius OPRESCU 
CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                                Secretarul Județului 
Gabriel BULETEANU  

SLATINA 
NR. 99 / 24/06/2016  

 
 



 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate 
 
 Având în vedere:  - Hotarârea  Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016 cu privire la  constituirea Consiliului 

Județean Olt 
- opțiunile consilierilor județeni cu privire la participarea în Comisiile de specialitate; 
- prevederile art. 54, coroborat art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 30 – 32  din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 54/24.03.2016. 
În temeiul art. 97 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. c din Legea  administrației 

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

Consiliul Județean Olt întrunit în ședința de constituire adoptă prezenta  
HOTĂRÂRE:  

Art. 1. Se aprobă organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în 
principalele domenii de activitate după cum urmează: 

1. Comisia pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 
Administrarea Domeniului Public și Privat, prescurtat COMISIA pentru BUGET – FINANȚE ; 

2. Comisia pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 
Ecologice şi Protecţia Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, prescurtat: 
COMISIA pentru URBANISM; 

3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 
Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii, prescurtat: COMISIA JURIDICĂ; 

4. Comisia pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, Protecţie Copii 
şi Culte, prescurtat COMISIA pentru CULTURĂ și ÎNVĂȚĂMÂNT; 

5. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț, prescurtat 
COMISIA pentru AGRICULTURĂ ;  

6. Comisia pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement, prescurtat: 
COMISIA pentru MUNCĂ; 
      Art.2. Fiecare comisie de specialitate se compune dintr –un număr de cinci consilieri județeni. 

Art. 3. Se aprobă componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele 
domenii de activitate după cum urmează: 

a) COMISIA pentru BUGET-FINANȚE: 
1- Nedelea Ioan  
2- Popescu Constantin  
3- Bărbulete Ion Adrian  
4- Moisescu Ion  
5-Ciucu Gheorghe Alin Sorin  

b) COMISIA pentru URBANISM: 
1- Sulger Cornelia  
2- Bondrescu Ion Lucian 
3- Grecu Ion Cătălin 
4- Nicolescu Gabriel Florin 
5- Ioniță Gherghina 

c) COMISIA JURIDICĂ: 
1- Vitan Nicolae 
2- Butnariu Cristian 
3- Gălan Valeria 
4- Panduru Virgil 
5- Copilău Jenel 



 

d) COMISIA pentru CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT: 
1- Vătămanu Victor 
2- Postelnicu Dorin Teodor 
3- Dima Iulia Daniela 
4- Dumitrescu Viorel 
5- Niculae Florea 

e) COMISIA pentru AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ: 
1- Drăghicescu Dragoș Nicolae  
2- Irimia Ilie 
3-Iordache Adrian 
4-Mirea Siminica 
5-Radu Marian 

f) COMISIA pentru MUNCĂ: 
1- Gheorghe Ionel Cristian 
2- Matei Mariana 
3- Nițu Lucian 
4- Bogdan Crușoveanu 
5- Belinski Pavel 

Art. 4. Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Olt, prevăzute la art. 1, în principalele 
domenii de activitate își aleg în prima ședință un președinte și un secretar; 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 24 iunie 2016 și se comunică 
persoanelor nominalizate la art.2 în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 
Olt, Instituției Prefectului – Județul Olt. 

  
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                                               Secretarul Județului 
                                                                                                                              Gabriel BULETEANU SLATINA 
NR. 100/24.06.2016  
Prezenta hotarăre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru ” și 2 voturi „împotrivă” 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: coordonarea  comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate        
                     ale Consiliului Județean Olt 
 
 Având în vedere:  - Hotarârea  Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016 cu privire la  constituirea Consiliului 

Județean Olt 
- Hotarârea  Consiliului Județean Olt nr.100/24.06.2016 cu privire la organizarea Comisiilor de 

specialitate în principalele domenii de activitate 
- Prevederile  Regulamentului  de organizare și funcționare al 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 nr. 
53/24.03.2016. 



 

În temeiul art. 97 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. c din Legea  administrației 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul Județean Olt întrunit în ședința de constituire adoptă prezenta  
HOTĂRÂRE:  

Art. 1. Se aprobă coordonarea  comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Olt, de către vicepreședinții Consiliului 
Județean Olt și Secretarul Județului  după cum urmează: 

I.  Domnul vicepreședinte Ioan CIUGULEA va coordona: 
a) Comisia pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat, prescurtat COMISIA pentru BUGET – FINANȚE ; 
b) Comisia pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, Protecţie Copii 

şi Culte, prescurtat COMISIA pentru CULTURĂ și ÎNVĂȚĂMÂNT; 
II.  .  Domnul vicepreședinte Virgil DELUREANU va coordona: 
c). Comisia pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 

Ecologice şi Protecţia Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, prescurtat: 
COMISIA pentru URBANISM;  

d). Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț, prescurtat 
COMISIA pentru AGRICULTURĂ ;  

III. .  Domnul Secretar al Județului  Gabriel BULETEANU va coordona: 
e). Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii, prescurtat: COMISIA JURIDICĂ; 
f). Comisia pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement, prescurtat: 

COMISIA pentru MUNCĂ; 
Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 24 iunie 2016 și se comunică 

persoanelor nominalizate la art.2 în vederea aducerii la îndeplinire, consilierilor județeni, Președintelui 
Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – Județul Olt. 

  
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                      Secretarul Județului 
                                                                                                                    Gabriel BULETEANU SLATINA 
NR. 101/24.06.2016  
Prezenta hotarăre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” 
 
 
 

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 MAI 2016  
 

 Având  în vedere : 
 expunerea de motive nr.6944/08.07.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.6945/08.07.2016; 
 raportul nr. 6946/08.07.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 



 

 raportul nr.7698/27.07.2016 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.45363/14.06.2016, comunicat cu adresa nr.45362/14.06.2016, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.6208/15.06.2016; 

 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 MAI 2016, după cum urmează:   

 
Nr. 
Crt. Denumire centru 

Cheltuieli 
de 

personal 
(lei) 

Cheltuieli 
cu bunuri 
si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 
totale realizate 

în luna 
MAI 2016 

Nr. mediu 
de asistaţi  

în luna 
MAI 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 180.776 57.120 237.896 101,83 2.336,21 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  
ŞOPÂRLIŢA 

97.116 38.723 135.839 58,00 2.342,05 

3 
Centrul de 

Recuperare şi 
Reabilitare Persoane 

cu Handicap 
CEZIENI 

120.650 39.599 160.249 65,00 2.465,37 

4 
Centrul de 

Recuperare şi 
Reabilitare Persoane 

cu Handicap 
CARACAL 

89.405 43.927 133.332 52,00 2.564,08 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 115.248 39.171 154.419 71,61 2.156,39 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 65.735 31.752 97.487 32,00 3.046,47 

7 
Centrul de Integrare 

prin Terapie 
Ocupationala 

Draganesti Olt 
31.311 27.932 59.243 31,12 1.903,70 

 TOTAL 700.241 278.224 978.465 411,56 2.377,45 



 

 
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 

Marius OPRESCU                                                      
                                                                         Contrasemnează, 

                                                                             Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                Gabriel BULETEANU 

 SLATINA, 28.07.2016 
Nr. 102  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 30 voturi “pentru” și 1 „abținere”. /M 
 
 
 
 

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 IUNIE 2016  
 Având  în vedere :  expunerea de motive nr.7119/13.07.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.7120/13.07.2016; 
 raportul nr.7121/13.07.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
 raportul nr.7699/27.07.2016 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.53349/13.07.2016, comunicat cu adresa nr.53348/13.07.2016, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.7098/13.07.2016; 

 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 IUNIE 2016, după cum urmează:   



 

Nr. 
Crt. Denumire centru 

Cheltuieli 
de personal 

(lei) 

Cheltuieli 
cu bunuri si 

servicii 
(lei) 

Cheltuieli totale 
realizate în 

luna 
IUNIE 
2016 

Nr. mediu de 
asistaţi  în 

luna 
IUNIE 
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 180.175 58.326 238.501 86,56 2.755,32 

2 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 97.365 25.161 122.526 58,00 2.112,52 

3 
Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 

Handicap CEZIENI 
120.973 35.304 156.277 64,06 2.439,54 

4 
Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CARACAL 

88.922 39.614 128.536 52,00 2.471,85 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 113.231 46.058 159.289 72,43 2.199,21 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 65.404 24.957 90.361 32,00 2.823,78 

7 
Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 
Draganesti Olt 

31.318 17.775 49.093 28,27 1.736,58 

 TOTAL 697.388 247.195 944.583 393,32 2.401,56 
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 

Marius OPRESCU                                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                   Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                     Gabriel BULETEANU SLATINA, 28.07.2016 

Nr. 103 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 30 voturi “pentru” și 1 „abținere”. N 
 

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

”Realizare instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu”   
Având  în vedere: - expunerea  de  motive nr. 6679/ 01.07.2016, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 

6680/01.07.2016; 
- raportul  nr. 6681/01.07.2016 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 
- raportul nr. 7700/27.07.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- raportul nr. 7655/27.07.2016 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  
ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 



 

- raportul nr. 7634/27.07.2016 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. 31/2016  ”Realizare instalație  de  hidranți  interiori  la  Biblioteca  Județeană  
Ion  Minulescu”, elaborat  de  S.C. SOFTPROIECT – S.R.L. Craiova; 
- 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   

”Realizare instalație  de  hidranți  interiori  la  Biblioteca  Județeană  Ion  Minulescu”,  cu  principalii 
indicatori  tehnico-economici, după  cum  urmează:      

Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                                         102.518,00 lei   
 din  care :  

              - construcții-montaj                                                 81.612,00 lei  
   - utilaje și echipamente tehnologice                                       1.127,00 lei 

Durata de  realizare  a investiției                                                                     60 zile 
           Capacități: 

 - lungime branșament de apă:                                                          0,03 km                           
   - debit de apă pentru stingere incendiu:                                          4,20 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 în vederea 
aducerii  la  îndeplinire,  Bibliotecii  Județene  Ion  Minulescu, Președintelui  Consiliului  Județean  Olt 
și  Instituției Prefectului - județul  Olt. 

PREŞEDINTE 
Marius  OPRESCU 

                                                            Contrasemnează,                                                                                                
                                                             Secretarul   Judeţului 

                                                                               Gabriel  BULETEANU Slatina,  28.07.2016 
Nr. 104 
Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  22 de  voturi ”pentru” și 9 ”abțineri”.  

 
 

HOTĂRÂRE privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții   
”Realizare sistem de detecție si semnalizare incendiu la Biblioteca Județeană Ion Minulescu”  

Având  în vedere: 
- expunerea  de  motive nr. 6682/01.07.2016, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 
6683/01.07.2016; 

- raportul  nr. 6684/01.07.2016 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 
- raportul nr. 7701/27.07.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 



 

- raportul nr. 7655/27.07.2016 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  
ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 
- raportul nr. 7635/27.07.2016 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. 30/2016  ”Realizare sistem  de  detecție  si  semnalizare  incendiu  la  Biblioteca  
Județeană  Ion  Minulescu”,  elaborat  de  S.C. SOFTPROIECT – S.R.L. Craiova; 
- 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   

”Realizare sistem  de  detecție  si  semnalizare  incendiu  la  Biblioteca  Județeană  Ion  Minulescu”,  
cu  principalii indicatori  tehnico-economici, după  cum  urmează:      

Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                                             76.697,00 lei   
 din  care :  

              - construcții-montaj                                                      33.913,00 lei  
   - utilaje și echipamente tehnologice                                          28.501,00 lei 

Durata de  realizare  a investiției                                                                        60 zile 
           Capacități: 

    - suprafața  desfășurată:                                                               1.726,70 mp                            Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 
Art. 2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  Investiții, Direcției Economice 

Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Județean  Olt în vederea 
aducerii  la  îndeplinire,  Bibliotecii  Județene  Ion  Minulescu, Președintelui  Consiliului  Județean  Olt 
și  Instituției Prefectului - județul  Olt. 

PREŞEDINTE 
Marius  OPRESCU 

                                                            Contrasemnează,                                                                                                
                                                             Secretarul   Judeţului 

                                                                               Gabriel  BULETEANU Slatina,  28.07.2016 
Nr. 105 
Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  31 de  voturi ”pentru”.  
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016 

 
Având în vedere: - Expunerea de motive nr.7139/14.07/2016, cu privire la Proiectul de Hotărâre 
nr.7140/14.07/2016; 

-  Raportul nr.7141/14.07.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
- Raportul nr.7702/27.07.2016 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, privind 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; 

- Raportul justificativ nr.6264/16.06.2016,  al Serviciului de  Dezvoltare Regionala din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, aprobat de către vicepreședintele de resort;  

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 84/26.05.2016, 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;  

- Prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor 
aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale 
special integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților 
de învățământ de masă, pentru anul 2016;  

- Adresa nr. OTG_STZ3177/24.06.2016, a Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 6479/27.06.2016;  

- Adresele nr. 342/27.06.2016 și nr.1047/28.06.2016, ale Școlii Profesionale Speciale Balș și 
Școlii Gimnaziale Speciale Balș înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 6544/28.06.2016 și 
6575/29.06.2016; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 468/2016, privind alocarea unei sume din Fondul de 
intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi 
administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii; 

- Nota de fundamentare nr. 3325/04.07.2016, a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 6763/04.07.2016; 

- Adresa nr. 52818/11.07.2016, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 7040/12.07.2016; 

- Adresa nr. 18796/12.07.2016, a Spitalului Județean de Urgență Slatina înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 7061/12.07.2016; 

- Adresa nr. 132/26.05.2016, a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Olt înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 5653/27.05.2016; 

- Referatul nr.6990/11.07.2016 al Biroului de informatică și administrativ din cadrul Direcției 
Economice, Buget-Finanțe. 

- Contractul de servicii nr. 62/30.03.2016 încheiat între Consiliul Judetean Olt și SC Sectia de 
Proiectare Olt SRL. 
 

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 finantațe integral sau 
parțial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexelor nr. 2, 2a , 2b.    

Art.3. Se aprobă fișa obiectivului 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”, conform anexei nr. 3. 

Art.4. 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.4 .  



 

Art.5. Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii 
de bunuri la capitolul 51.02 „Autoritati publice și acțiuni externe” paragraful 51.02.01.03 „Autorități 
executive”, pentru anul 2016, conform anexei nr. 5.   

Art. 6.  Se aproba lista pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri 
repartizate la cap. 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” subcap. 68.02.06 „Asistență socială pentru 
familie și copii” pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pe anul 2016,  
conform anexei nr.6 .   

Art. 7. Se aproba rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii 
de bunuri repartizate la capitolul 84.02 „Transporturi” paragraful 84.02.03.01 „Drumuri si poduri”, pe 
anul 2016, conform anexei nr.7.   

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. 8.  

Art. 9.  Anexele nr. 1 - 8  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 10. Prezenta   hotărâre   se   comunică    Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  

Serviciului  Buget,  Impozite  și Taxe, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru 
aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.  

 
PREŞEDINTE  

 Marius OPRESCU          
                                                                              Contrasemnează, 

                                                                                                   Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                                    Gabriel BULETEANU SLATINA, 28.07.2016 

Nr.106  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 31 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.6947/08.07.2016 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.6948/08.07.2016; 
-  raportul nr.6949/08.07.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
- raportul nr.7710/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- prevederile Capitolului V art.5.13.3, alin. (1), litera a) din Normele metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 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. 
- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/26.05.2016 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 1.079.000 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  

 Marius OPRESCU                                                                              
                                                                       Contrasemnează, 

                                                                                                           Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                                        Gabriel BULETEANU SLATINA, 28.07.2016 

Nr.107  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 31 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 Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”; 
            - aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat 
contractul de management. 
 
Având în vedere:   expunerea de motive nr.6816/05.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.6817/05.07.2016;   raportul nr.6818/05.07.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  raportul nr.7636/27.07.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;  raportul nr.7679/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 
de Agrement;  raportul nr.7656/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire 
Președinte al Consiliului Județean Olt;  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.14/28.01.2016 cu privire la constatarea 
încetării contractului de management al directorului (managerului) Ansamblului Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltuluiˮ;  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.595/30.12.2015 referitoare la 
delegare atribuții și ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.63/01.03.2016 



 

referitoare la încetarea aplicabilității Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 
nr.595/30.12.2015 referitoare la delegare atribuții; delegare atribuții corespunzătoare funcției de 
conducere de director (manager) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale ,,Doina Oltului”;  prevederile Dispoziţiei Președintelui Consiliului Județean Olt nr.111/27.04.2016 referitoare la: 
reluarea concursului de proiecte de management și aprobarea modificării condițiilor de participare 
la concursul de proiecte de management pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”; aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”; aprobarea Caietului de obiective la concursul de proiecte de 
management pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina 
Oltului”;  anunțul Consiliului Județean Olt nr.4606/28.04.2016 modificat prin Erata la Anunțul 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.4606/28.04.2016 și afișat în data de 28.04.2016, 
înregistrată la Consiliului Județean Olt sub nr.4899/10.05.2016;  adresele nr.4913/10.05.2016, nr.4914/10.05.2016 și nr.5824/03.06.2016 ale Consiliului Județean 
Olt;  adresa nr.281/12.05.2016 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Dolj înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5105/12.05.2016;  adresa nr.486/10.05.2016 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Argeș înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.4944/11.05.2016;  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.134/17.05.2016 referitoare 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 Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale ,,Doina Oltului”, în perioada  28.04.2016 – 08.06.2016;  Proiectul de management întocmit de domnul Crețeanu Ion și înaintat Consiliului Județean Olt 
sub nr.5233/17.05.2016;  procesul-verbal nr.5285/19.05.2016 privind selecția dosarelor la concursul de proiecte de 
management organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al  
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, în perioada  
28.04.2016 – 08.06.2016;  procesele-verbale nr.5621/26.05.2016 și nr.5694/31.05.2016;  prevederile Raportului final nr.5695/31.05.2016 privind concursul de proiecte de 
management pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”;  declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5825/03.06.2016, prin care domnul 
Crețeanu Ion a declarat că nu contestă rezultatul final al concursului de proiecte de management; 

 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.159/09.06.2016 referitoare 
la aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de director  (manager) al Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”; aprobarea 
proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de management;  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.163/14.06.2016 referitoare 
la numirea directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”;  prevederile contractului de management nr.6173/14.06.2016 încheiat între Consiliul 
Județean Olt, reprezentat prin Președinte și domnul Crețeanu Ion;  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.6, art.19 alin.(8), art.20 alin.(5)-(6) și art.23 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu 
modificările și completările ulterioare;  prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.e) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 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 Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”, în perioada 28.04.2016-08.06.2016, concretizat în 
nota finală 8,00, notă obținută de domnul Crețeanu Ion, conform raportului final nr.5695/31.05.2016 al 
comisiei de concurs. 

Art.2. Se aprobă proiectul de management (2016-2019) al domnului Crețeanu Ion și durata de 
3 ani pe care s-a încheiat contractul de management între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin 
Președinte și domnul Crețeanu Ion. 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt nr.159/09.06.2016, precum și orice prevedere contrară, își încetează aplicabilitatea. 
 Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului” și 
domnului Crețeanu Ion, în vederea aducerii la îndeplinire. 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ   
                                                                                                          Secretar al județului 

                                                                                                           Gabriel BULETEANU SLATINA, 28.07.2016 
Nr.108 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru”, un vot “împotrivă”, 10 abțineri. 
 
 

HOTĂRÂRE    
cu privire la numirea directorului (managerului)  

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului” 
 
Având în vedere:   expunerea de motive nr.6865/07.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.6866/05.07.2016;   raportul nr.6867/07.07.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul   Unităților Sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  raportul nr.7637/27.07.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 
Familie, Protecție Copii și Culte;  raportul nr.7680/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 
Agrement; 



 

 raportul nr.7657/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/19.02.2004 cu privire la înființarea, organizarea 
și funcționarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Oltulˮ;  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire 
Președinte al Consiliului Județean Olt;  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură 
organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de Organizare și 
Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”;  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.14/28.01.2016 cu privire la constatarea încetării 
contractului de management al directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltuluiˮ;  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.595/30.12.2015 referitoare la 
delegare atribuții și ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.63/01.03.2016 
referitoare la încetarea aplicabilității Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.595/30.12.2015 
referitoare la delegare atribuții; delegare atribuții corespunzătoare funcției de conducere de director 
(manager) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”;  prevederile Dispoziţiei Președintelui Consiliului Județean Olt nr.111/27.04.2016 referitoare la 
reluarea concursului de proiecte de management și aprobarea modificării condițiilor de participare la 
concursul de proiecte de management pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale „Doina Oltului”; aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de 
proiecte de management pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
„Doina Oltului”; aprobarea Caietului de obiective la concursul de proiecte de management pentru 
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”;  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.134/17.05.2016 referitoare 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 Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 
Oltului”, în perioada 28.04.2016 – 08.06.2016;  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.159/09.06.2016 referitoare la 
aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean 
Olt pentru ocuparea postului de director (manager) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”; aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care se 
va încheia contractul de management;  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.163/14.06.2016 referitoare la 
numirea directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
„Doina Oltului”;  prevederile contractului de management nr.6173/14.06.2016 încheiat între Consiliul Județean Olt, 
reprezentat prin Președinte și domnul Crețeanu Ion;  prevederile art.2 alin.(1)–(2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)-(2) și art.14 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.6 alin.(1) și alin.(4), art.7 alin.(1), Cap.V, lit.a) și cap.VI lit.C din Anexa IV la 
Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare;  prevederile art.4 alin.(1)-(2) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare;  prevederile art.2 lit.b), art.20 alin.(5)-(6), art.23 și art.33 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. Începând cu data de 14.06.2016, se numește domnul Crețeanu Ion în funcţia de manager 
(director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt nr.163/14.06.2016, precum și orice prevedere contrară, își încetează aplicabilitatea. 
 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, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului” și 
domnului Crețeanu Ion, în vederea aducerii la îndeplinire. 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ   
                                                                                                Secretar al județului 

                                                                                                 Gabriel BULETEANU SLATINA, 28.07.2016 
Nr.109 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 21 de voturi ,,pentru”, un vot ” împotrivă”, 9 abțineri 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind: acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, 

pentru  unităţile de cult aparţinând cultelor  religioase din Judeţul Olt  
Având in vedere : •  Expunerea de motive nr.7272/18.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre  nr.7273/18.07.2016; 
•  Raportul  nr. 7274/ 18.07.2016 al Direcţiei Economice,Buget - Finanţe; 
• Raportul nr. 7703 / 27.07.2016  al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
• Raportul nr.7638/27.07.2016 al Comisiei pentru cultura, invatamant, activitatea stiintifica, sanatate, 
familie, protectie copii si culte; 
• Raportul nr.7658/27.07.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
• Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.21/25.02.2016 cu privire la  aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt; 
• Procesul-verbal nr.7249/18.07.2016 al Comisiei de evaluare numită prin Dispoziţia Președintelui 
Consiliului Judeţean Olt nr. 72/10.03.2016 modificata prin Dispoziţia Președintelui Consiliului 
Judeţean Olt nr. 193/01.07.2016; 
• Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  



 

• Prevederile art. 4 alin. (2) și art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonantei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, republicată, 
modificată si completată prin Hotărârea Guvernului 984/2014; 
• Prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
• Prevederile Anexei nr.11, cap.II lit.B, pct.9 din  Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat  pe anul 
2016; 
• Prevederile  Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.4/28.01.2016 cu privire la aprobarea bugetului 
Judetului Olt,  pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017- 2019, cu  rectificările ulterioare. 
       În temeiul art. 91 alin. (1)  lit. d), alin. (5) lit. b), art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 
(2)  lit. a) și art. 115 alin. (1)  lit. c),  din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adopta prezenta hotărâre:  
           Art. 1.(1)  Se aprobă  acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului 
Judeţean Olt, pentru  unităţile de cult aparţinând cultelor  religioase din Judeţul Olt, in cuantumul 
stabilit de catre Comisia de evaluare a documentatiilor, numită prin Dispozitia Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt nr.72/10.03.2016, modificata prin Dispoziţia Președintelui Consiliului 
Judeţean Olt nr. 193/01.07.2016, conform  anexei nr. 1. 
                     (2)  Se aprobă  contractul cadru privind  acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar din 
bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru  unităţile de cult aparţinând cultelor  religioase din Judeţul 
Olt, conform  anexei nr. 2 . 
           Art.2.  Anexele  nr.1-2 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
           Art.3. Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul Consiliului Judetean Olt : http://www.cjolt.ro și 
se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciul Buget, Impozite și Taxe din cadrul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean  Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt si 
Institutiei Prefectului Județului Olt.     

 
PREŞEDINTE 

                                                                     Marius OPRESCU                                                                   
                                                                                        Contrasemnează,                                                 

                                                                                                                Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                                            Gabriel BULETEANU SLATINA, 28.07.2016 

Nr. 110        
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  31  voturi „pentru”. 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                            Anexa nr.1 la H.C.J.nr.110 / 28.07.2016
  

"Repartizarea sumelor pentru unitățile de cult din Județul Olt, pe anul 2016" 
   mii lei 
Nr. 
crt. Asezamantul  de cult LOCALITATEA 

Sumă obţinuta 
conform 

punctajului 
1 PAROHIA DOBA II PLESOIU 4,5 
2 PAROHIA SF. NICOLAE CELEIU  CORABIA 4,5 
3 PAROHIA BĂLȚAȚI SCORNICESTI 4,5 
4 PAROHIA POPEȘTI BĂRĂȘTI 4,5 
5 PAROHIA TOPANA TOPANA 4,5 
6 PAROHIA NEGRENI II SCORNICESTI 4,5 
7 PAROHIA TIRIȘNEAG VALENI 4,5 
8 PAROHIA CHILIA  FAGETELU 4,5 



 

9 PAROHIA PROFA SPINENI 4,5 
10 PAROHIA OPTĂȘANI SPINENI 4,5 
11 PAROHIA VALEA MERILOR POTCOAVA 4,5 
12 PAROHIA CONSTANTINEȘTI SCORNICEȘTI 4,5 
13 PAROHIA COTEANA II COTEANA 4,5 
14 PAROHIA CÂRLOGANI CÂRLOGANI 4,5 
15 PAROHIA VALEA UNGURENI TOPANA 4,5 
16 PAROHIA SOPARLITA SOPARLITA 4,5 
17 PAROHIA LISA NOUĂ SAT LISA 4,5 
18 PAROHIA NEGRENI I NEGRENI 4,5 
19 PAROHIA SLĂTIOARA II SLATIOARA 4,5 
20 PAROHIA SF. IOAN BOTEZĂTORUL SLATINA 4,5 
21 PAROHIA SFINȚII TREI IERARHI SLATINA 4,5 
22 PAROHIA SCORNCEȘTI I SCORNCESTI 4,5 
23 PAROHIA CRIVA PIATRA OLT 4,5 
24 PAROHIA BERINDEI DANEASA 4,5 
25 PAROHIA GOSTAVĂȚU 2 GOSTAVATU, SAT BREZUICA 4,5 
26 PAROHIA CUVIOASA PARASCHEVA BALȘ 4,5 
27 PAROHIA BREBENI I BREBENI 4,5 
28 PAROHIA SFÂNTA TREIME CARACAL 4,5 
29 PAROHIA FRĂSINETUL DE PĂDURE DOBROSLOVENI 4,5 
30 PAROHIA CURTIȘOARA  CURTIȘOARA 4,5 
31 PAROHIA MAMURA STREJEȘTI 4,5 
32 PAROHIA COLONEȘTII DE SUS COLONEȘTI 4,5 
33 PAROHIA BĂTĂRENI BĂTĂRENI 4,5 
34 PAROHIA VALEA MARE VALEA MARE 4,5 
35 PAROHIA ARCEȘTI PLEȘOIU 4,5 
36 PAROHIA BĂRCĂNEȘTI II VÂLCELE 4,5 
37 PAROHIA SF IOAN BOTEZĂTORUL CORABIA 4,5 
38 PAROHIA STREJEȘTI I GRĂDINARI 4,5 
39 PAROHIA GĂGIULEȘTI POTCOAVA 4,5 
40 PAROHIA BĂRĂȘTII DE VEDE BĂRĂȘTI 4,5 
41 PAROHIA ȘUICA SCORNICEȘTI 4,5 
42 PAROHIA CURTIȘOARA DOBREȚU DOBREȚU 4,5 
43 PAROHIA BÂRCA VALEA MARE 4,5 
44 PAROHIA FLORU ICOANA 4,5 
45 PAROHIA MILCOVENI CORBU 4,5 
46 PAROHIA PIATRA OLT PIATRA OLT 4,5 
47 PAROHIA VITĂNEȘTI SÂRBII MĂGURA 4,5 
48 PAROHIA SFINȚII APOSTOLI BALȘ 4,5 
49 PAROHIA SCHITU GRECI SCHITU  4,5 
50 PAROHIA TÂMPENI  MOVILENI 4,5 
51 PAROHIA  DOBROTEASA DOBROTEASA 4,5 
52 PAROHIA REȘCA DOBROSLOVENI 4,5 
53 PAROHIA REDEA RĂSĂRIT REDEA 4,5 
54 PAROHIA POTOPIN DOBROSLOVENI 4,5 
55 PAROHIA IANCU JIANU I IANCU JIANU 4,5 
56 PAROHIA BUZEȘTI CORBU 4,5 
57 PAROHIA FRUMOASA I SEACA 4,5 
58 PAROHIA ȘOPÎRLIȚA ȘOPÎRLIȚA 4,5 
59 PAROHIA BÂRZA BÂRZA 4,5 
60 PAROHIA TĂTULEȘTII DE JOS TĂTULEȘTI 4,5 
61 PAROHIA RACOVIȚA VOINEASA 4,5 
62 PAROHIA URZICA I URZICA 4,5 
63 PAROHIA VIȘINA NOUĂ VIȘINA NOUĂ 4,5 



 

64 PAROHIA VALEA SOARELUI REDEA 4,5 
65 PAROHIA VĂLENI I  VĂLENI 4,5 
66 PAROHIA DRANOVĂȚU GĂNEASA 4,5 
67 PAROHIA OLTIȘORU GĂNEASA 4,5 
68 PAROHIA CHIȚEASCA SCORNICEȘTI 4,5 
69 PAROHIA JUGARU OPTAȘI MĂGURA 4,5 
70 PAROHIA SLĂTIOARA I SLĂTIOARA 4,5 
71 PAROHIA REDIȘOARA REDEA 4,5 
72 PAROHIA COMĂNIȚA TESLUI 4,5 
73 PAROHIA GRĂDIȘTEA GĂNEASA 4,5 
74 PAROHIA CÎMPU MARE DOBROTEASA 4,5 
75 PAROHIA SF.ÎMPĂRAȚI C-TIN ȘI ELENA BALȘ 4,5 
76 PAROHIA FĂLCOIENI POTCOAVA 4,5 
77 PAROHIA CIOROIAȘU-CRÂNG FĂLCOIU 4,5 
78 PAROHIA TOȚI SFINȚII CARACAL 4,5 
79 PAROHIA SALCIA SLĂTIOARA 4,5 
80 PAROHIA TUFENI VALE TUFENI 4,5 
81 PAROHIA SF. NICOLAE OBROCARI SLATINA 4,5 
82 PAROHIA  JITARU SCORNICEȘTI 4,5 
83 PAROHIA IPOTEȘTI IPOTEȘTI 4,5 
84 PAROHIA TEIȘ BALȘ 4,5 
85 PAROHIA BRANIȘTEA SÂRBII MĂGURA 4,5 
86 PAROHIA COLONEȘTII DE JOS COLONEȘTI 4,5 
87 PAROHIA OTEȘTII DE JOS CUNGREA 4,5 
88 PAROHIA RUSĂNEȘTI VOINEASA VOINEASA 4,5 
89 PAROHIA CREȚI POBORU 4,5 
90 PAROHIA POGANU VERGULEASA 4,5 
91 PAROHIA BERIA OPORELU  4,5 
92 PAROHIA SF. NICOLAE CLOCOCIOV SLATINA 4,5 
93 PAROHIA BALDOVINEȘTI  BALDOVINEȘTI 4,5 
94 PAROHIA SÂRBI SÂRBII MĂGURA 4,5 
95 PAROHIA TOMENI OSTROV OSICA DE SUS 4,5 
96 PAROHIA VĂLENI BRÂNCOVENI BRÂNCOVENI 4,5 
97 PAROHIA MĂRUNȚEI MĂRUNȚEI 4,5 
98 PAROHIA STOENEȘTI STOENEȘTI 4,5 
99 PAROHIA FĂRCAȘELE DE JOS FĂRCAȘELE 4,5 

100 PAROHIA OPTAȘI OPTAȘI MĂGURA 4,5 
101 PAROHIA RĂDEȘTI OPORELU 4,5 
102 PAROHIA CORBU I CORBU 4,5 
103 PAROHIA CUCUIEȚI VERGULEASA 4,5 
104 PAROHIA GRECI SCHITU  4,5 
105 PAROHIA IZVOARELE  IZVOARELE 4,5 
106 PAROHIA MEȘINEȘTI POTCOAVA 4,5 
107 PAROHIA ȘERBĂNEȘTII DE JOS ȘERBĂNEȘTI 4,5 
108 PAROHIA COTEANA I COTEANA 4,5 
109 PAROHIA DEJEȘTI VITOMIREȘTI 4,5 
110 PAROHIA  PÂRȘCOVENI PÂRȘCOVENI 4,5 
111 AȘEZĂMÂNTUL BUNA VESTIRE GRĂDINARI 92,1 
112 PAROHIA PĂROȘI LELEASCA 4,5 
113 PAROHIA DRĂGHICENI DRĂGHICENI 4,5 
114 PAROHIA BĂRCĂNEȘTI I VÎLCELE 4,5 
115 PAROHIA VÂLCELE VÎLCELE 4,5 
116 PAROHIA BECULEȘTI CÂRLOGANI 4,5 
117 PAROHIA CEPARI CÂRLOGANI 4,5 
118 PAROHIA URȘI LELEASCA 4,5 



 

119 PAROHIA SPĂTARU CUNGREA 4,5 
120 PAROHIA IANCA NOUĂ ȘTEFAN CEL MARE 4,5 
121 PAROHIA OPORELU OPORELU 4,5 
122 PAROHIA ZĂNOAGA DĂNEASA 4,5 
123 PAROHIA IZVORU GĂNEASA 4,5 
124 PAROHIA POBORU I POBORU 4,5 
125 PAROHIA OBOGA OBOGA 4,5 
126 PAROHIA BREBENI  BREBENI 4,5 
127 PAROHIA TĂTULEȘTII DE JOS TĂTULEȘTI 4,5 
128 PAROHIA PIETRIȘ BALDOVINEȘTI 4,5 
129 PAROHIA CHERLEȘTI TESLUI 4,5 
130 PAROHIA ALIMĂNEȘTI IZVOARELE  4,5 
131 PAROHIA  MAICA DOMNULUI BALȘ 4,5 
`132 PAROHIA PIATRA SAT PIATRA OLT  4,5 
133 PAROHIA TUFENI DEAL TUFENI 4,5 
134 PAROHIA COLIBAȘI STREJEȘTI 4,5 
135 PAROHIA CIREAȘOV SLATINA 4,5 
136 PAROHIA BĂLEASA GĂVĂNEȘTI 4,5 
137 PAROHIA IANCA II IANCA 4,5 
138 PAROHIA COMANII DE JOS DRĂGĂNEȘTI-OLT 4,5 
139 PAROHIA PERIEȚII DE SUS PERIEȚI 4,5 
140 PAROHIA CĂLINEȘTI PRISACA VULPENI 4,5 
141 PAROHIA SCORNICEȘTI II SCORNICEȘTI 4,5 
142 PAROHIA MIHĂILEȘTI-MĂRGINENI SCORNICEȘTI 4,5 
143 PAROHIA SF. DUMITRU BALȘ 4,5 
144 PAROHIA TURIA VALEA MARE 4,5 
145 PAROHIA BURDULEȘTI CORBU 4,5 
146 PAROHIA DOBROTINET CURTIȘOARA 4,5 
147 PAROHIA ROTUNDA II ROTUNDA  4,5 
148 PAROHIA BĂLTENI BĂLTENI 4,5 
149 PAROHIA CREȚEȘTI SPRÂNCENATA 4,5 
150 PAROHIA VINEȚI SPINENI 4,5 
151 PAROHIA GĂNEASA GĂNEASA 4,5 
152 PAROHIA MIHĂIEȘTII  DE JOS MIHĂIEȘTI 4,5 
153 PAROHIA LĂZĂREȘTI BĂRĂȘTI 4,5 
154 PAROHIA BOROIEȘTI BĂRĂȘTI 4,5 
155 PAROHIA CRĂCIUNEI RADOMIREȘTI 4,5 
156 PAROHIA CĂLINEȘTI CĂLINEȘTI 4,5 
157 PAROHIA VULPENI VULPENI 4,5 
158 PAROHIA BĂLĂNEȘTI MĂRUNȚEI 4,5 
159 PAROHIA POTCOAVA POTCOAVA 4,5 
160 PAROHIA ICOANA ICOANA 4,5 
161 PAROHIA  SF.PANTELIMON SLATINA 4,5 
162 PAROHIA MIHĂIEȘTII  DE SUS MIHĂIEȘTI 4,5 
163 PAROHIA RADOMIREȘTI RADOMIREȘTI 4,5 
164 PAROHIA MIERLEȘTII DE SUS PERIEȚI 4,5 
165 MĂNĂSTIREA STREHAREȚ SLATINA 12,3 
166 PAROHIA UNGHENI SÂRBII MĂGURA 4,5 
167 PAROHIA VERGULEASA VERGULEASA 4,5 
168 PAROHIA VĂLENI II VĂLENI 4,5 
169 PAROHIA DELENI TESLUI 4,5 
170 PAROHIA TITULEȘTI NICOLAE  TITULESCU 4,5 
171 PAROHIA DOBRUN DOBRUN 4,5 
172 PAROHIA ZORLEASCA VALEA MARE  4,5 
173 PAROHIA ȘTEFAN CEL MARE  ȘTEFAN CEL MARE 4,5 



 

174 PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI ȘI POGORÂREA SF.DUH SLATINA 4,5 
175 PAROHIA VIȘINA - VECHE VIȘINA 4,5 
176 MĂNĂSTIREA MĂINEȘTI BALȘ 12,3 
177 PAROHIA VLAICI COLONEȘTI 4,5 
178 PAROHIA MĂGURA PERIEȚI 4,5 
179 PAROHIA TESLUI TESLUI 4,5 
180 PAROHIA SF.APOSTOLI CARACAL 4,5 
181 PAROHIA ORLEA I ORLEA 4,5 
182 MĂNĂSTIREA CĂLUIU CĂLUI 12,3 
183 PAROHIA SF. DUMITRU  CORABIA 4,5 
184 PAROHIA VĂDASTRA VĂDASTRA 4,5 
185 PAROHIA STĂVARU URZICA 4,5 
186 PAROHIA CORNĂȚEL POBORU 4,5 
187 PAROHIA OLARI-BUTOIU PÂRȘCOVENI 4,5 
188 PAROHIA OLARI PÂRȘCOVENI 4,5 
189 PAROHIA CĂLUGĂRI TĂTULEȘTI 4,5 
190 PAROHIA DOBA I PLEȘOIU 4,5 
191 PAROHIA SILIȘTIOARA CORABIA 4,5 
192 PAROHIA GURA PADINII GURA PADINII 4,5 
193 PAROHIA SF. TREIME CORABIA 4,5 
194 PAROHIA STOBORĂȘTI TUFENI 4,5 
195 PAROHIA OBÂRȘIA NOUĂ OBÂRȘIA 4,5 
196 PAROHIA GROPȘANI VULPENI 4,5 
197 PAROHIA VITOMIREȘTI VITOMIREȘTI 4,5 
198 PAROHIA REDEA  APUS II REDEA 4,5 
199 PAROHIA CIOROIU FĂLCOIU 4,5 
200 PAROHIA ADORMIREA MAICII DOMNULUI CARACAL 4,5 
201 PAROHIA LELEASCA LELEASCA 4,5 
202 PAROHIA DUMITREȘTI VERGULEASA 4,5 
203 PAROHIA MĂNĂSTIREA ALBĂ CURTIȘOARA 4,5 
204 PAROHIA MORUNEȘTI MORUNGLAV 4,5 
205 PAROHIA VLĂNGĂREȘTI VULTUREȘTI 4,5 
206 PAROHIA ȘERBĂNEȘTII DE SUS ȘERBĂNEȘTI 4,5 
207 PAROHIA DIENCI VULTUREȘTI 4,5 
208 PAROHIA ALBEȘTI CUNGREA 4,5 
209 PAROHIA DOBRICENI IANCU JIANU 4,5 
210 PAROHIA URLUIASCA CUNGREA 4,5 
211 PAROHIA JIENI RUSĂNEȘTI  4,5 
212 PAROHIA IANCA I IANCA 4,5 
213 PAROHIA BUNA VESTIRE CARACAL 4,5 
214 PAROHIA ORLEA II ORLEA 4,5 
215 PAROHIA ROTUNDA III ROTUNDA  4,5 
216 PAROHIA  SF. ȘTEFAN SLATINA 4,5 
217 PAROHIA ROTUNDA I ROTUNDA  4,5 
218 PAROHIA SF. SPIRIDON  CORABIA 4,5 
219 PAROHIA BRASTAVĂȚU BRASTAVĂȚU 4,5 
220 PAROHIA VÂRTOPU CORABIA 4,5 
221 PAROHIA COTENI OBÂRȘIA 4,5 
222 PAROHIA OBÂRȘIA VECHE OBÂRȘIA 4,5 
223 PAROHIA VIESPEȘTI SPRÂNCENATA 4,5 
224 PAROHIA CRÂMPOIA CRÂMPOIA 4,5 
225 PAROHIA SF. NICOLAE COASTĂ SLATINA 4,5 
226 PAROHIA BACEA MOVILENI 4,5 
227 PAROHIA BUCINIȘU II BUCINIȘU 4,5 
228 PAROHIA BUCINIȘU III BUCINIȘU 4,5 



 

229 PAROHIA SF.VASILE CARACAL 4,5 
230 PAROHIA BUTA CRÂMPOIA 4,5 
231 PAROHIA BUCINIȘU I BUCINIȘU 4,5 
232 PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI CIREAȘOV CIREAȘOV 4,5 
233 PAROHIA DRĂGĂNEȘTII DE JOS DRĂGĂNEȘTI OLT 4,5 
234 PAROHIA BONDREA CEZIENI 4,5 
235 PAROHIA GĂVĂNEȘTI GĂVĂNEȘTI 4,5 
236 PAROHIA OBOGA DE JOS OBOGA 4,5 
237 PAROHIA  VLĂDILA VLĂDILA 4,5 
238 PAROHIA STREJEȘTII DE SUS STREJEȘTI 4,5 
239 PAROHIA BRÂNCOVENI BRÂNCOVENI 4,5 
240 PAROHIA SF. ÎMPĂRAȚI SOPOT SLATINA 4,5 
241 PAROHIA  CÎMPU PĂRULUI OBÂRȘIA 4,5 
242 PAROHIA FĂRCAȘELE DE SUS FĂRCAȘELE 4,5 

TOTAL 1.200,0 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

     
                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                SECRETAR AL JUDEȚULUI 
                                                                                   Gabriel  BULETEANU 

  
 

 DIRECTOR EXECUTIV                                                              Sef Serviciu Buget,  
 Constanța DUMITRU                                                                Impozite si Taxe  

 
 
 

                                                                           Anexa nr.2 la  H.C.J.nr.110/28.07.2016 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                  Unitatea de cult …….............                          
Nr.______/___________2016                                                       Nr.______/___________2016  

CONTRACT- CADRU 
privind acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar de la  

bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unitățile de cult  aparținând cultelor religioase din 
județul Olt 

 Nr.     ……..........…. 
 
 În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.125/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
și a  Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  1470/2002, republicată, modificată și completată prin 
Hotărârea Guvernului nr.  984/2014, s-a încheiat prezentul contract . 

 
Art.1. Părţile contractante  Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în municipiul Slatina, B-dul. A.I.Cuza nr. 14, Judeţul Olt, Cod 

fiscal 4394706, cont nr. RO24TREZ24A670600591200X, deschis la Trezoreria Municipiului Slatina, 
tel. 0249/431080, 0249/431101, fax 0249/431122, reprezentat legal prin Marius OPRESCU – 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, pe de o parte, în calitate de autoritate finanțatoare 



 

şi 
Unitatea de cult……..…....…....………….., cu sediul în ……..….....……, Cod fiscal 

…………… având contul nr. …….....................................………….. deschis la ……..………...., 
reprezentată de…………………., pe de altă parte,  în calitate de beneficiar. 

Art.2. Obiectul contractului  Consiliul Judeţean Olt se angajează să sprijine financiar conform prevederilor bugetare cu 
suma totală de …………………Unitatea de cult………............................................…………., pentru  

……………………………………..………………………………………….  
Art.3. Durata contractului 3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi produce efecte până la data 

de 31.12.2016. 
3.2. Unitatea de cult are obligaţia să utilizeze sumele în anul bugetar în care s-a acordat sprijinul 
financiar.  

Art.4. Modalităţii de plată 4.1. Consiliul Judeţean Olt dispune efectuarea plăţilor către unitatea de cult, prin virament în contul 
bancar al acesteia.     
4.2. Sprijinul financiar se acordă într-o singură tranşă.  
 Art.5. Justificarea sprijinului financiar 5.1. Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat cuprinde următoarele :  dosar de încopciat;  adresă de înaintare modelul  inscris in anexa nr.3 la Ghidul  solicitantului aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr.21 /25.02.2016.        centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile şi dovada plăţii acestora 
(ordin de plată, chitanţe sau bonuri fiscale).   raportul de justificare modelul inscris in anexa nr.4 la Ghidul solicitantului aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr.21 /25.02.2016.         copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii finantarii de la Consiliul 
Judetean Olt sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a 
sprijinului financiar alocat .   facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, 
extrase privind viramente bancare, după caz;   chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu  următoarele: scopul plății, 
operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți  vor 
fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale.  pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanţele de mână prin 
care se atestă plata  vor cuprinde în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului în clar, 
precum şi seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de 
primarul localității pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al 
acestuia.   dacă pe factură se menţionează execuţia unei anumite lucrări, se va ataşa obligatoriu situaţia de 
lucrări. Valoarea situaţiei de lucrări trebuie să coincidă cu valoarea facturilor.  dacă pe factură se menţionează execuţia unei lucrări conform unui contract, se va ataşa şi 
contractul respectiv .  pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie 
a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări 
sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care 
lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de 
cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de 
pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite 
documentele justificative prevăzute mai sus (art. 15 alin.(1), lit. h) coroborată cu lit. d) din 
Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, republicată, modificată și 
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 984/2014. 



 

 facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, 
de situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul 
lucrărilor, vizate de diriginţii de specialitate.  dacă se achită un avans din lucrare, facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a 
avansului si se va ataşa, de asemenea, contractul cu furnizorul respectiv.  actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data 
justificării.  toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor  purta mentiunea „conform cu 
originalul” si vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului 
ajutorului financiar, Documentele justificative trebuie sa fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; 
nu se admit documente trimise prin fax. 

 Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi justificarea utilizării 
acestora de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către 
unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza 
documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.  Nu se vor admite la justificare: - documente care conţin achiziţii de materiale sau prestări de servicii, altele decât cele pentru care a 

fost acordat sprijinul financiar. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în  devizul 
prezentat la dosarul de acordare. - facturi plătite înainte de primirea ajutorului financiar sau emise în anii precedenţi acordării 
sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea ajutorului financiar. 

 Data limită a justificării:         Potrivit prevederilor cap.IV, art.15, litera i) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002,  republicată,  modificată si 
completată prin Hotărârea Guvernului nr.984/2014, documentele justificative vor fi transmise până cel 
mai târziu la data de 31 decembrie a  anului 2016.  În cazul primirii sprijinului financiar începând cu 
trimestrul IV, justificarea se va face în cel mult 180  de zile de la primirea acestuia. 

Art.6. Obligaţiile părţilor  6.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Olt sunt :  
a) să pună la dispozitia unităţii de cult fondurile alocate derulării lucrărilor, în condiţiile stabilite şi în 
limita sumelor aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Olt; 
b) să verifice rapoartele de justificare ale beneficiarului prin intermediul Direcţiei Economice, Buget – 
Finanţe, Serviciul Buget, Impozite și Taxe;   

  c) Direcţia Economică, Buget – Finanţe prin Serviciul Buget, Impozite și Taxe în funcţie de prevederile 
bugetare, conform hotărârilor de Consiliu Judeţean, va alimenta conturile unităţii de cult şi va primi 
toate documentele privind justificarea sprijinului financiar acordat şi va răspunde de încadrarea în 
prevederile bugetare.  
6.2. Obligaţiile unităţii de cult sunt :  
a) să justifice sprijinul financiar conform prevederilor art. 5 din prezentul contract ;  
b) să respecte procedura privind modul de acordare a sumelor reprezentând sprijin, de care pot 
beneficia unităţile de cult potrivit legii ; 
c) să utilizeze fondurile alocate numai pentru destinaţia stabilită conform procedurii prevăzute în 
Ghidul solicitantului şi în prezentul contract;  
d) să prezinte documentele justificative Consiliului Judeţean Olt, în copii xerox, care vor fi certificate 
obligatoriu prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului, cu specificarea „conform cu 
originalul”, pentru validarea plăţilor; 
e) să prezinte, la solicitarea Consiliului Judeţean Olt, orice informaţie sau document ce priveşte 
derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică platile, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la solicitarea acestora;  
f) să nu comunice, în nicio situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Consiliului Judeţean Olt, 
informaţii confidenţiale aparţinând Consiliului Judeţean Olt sau obţinute de el în baza relaţiilor 
contractuale;  



 

g) să restituie Consiliului Judeţean Olt, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise a 
acestuia, sumele întrebuinţate în alte scopuri decât desfăşurarea lucrărilor şi cele a căror întrebuinţare 
nu este dovedită; 
h) să efectueze numai cheltuieli care se încadrează în categoriile şi limitele de cheltuieli aprobate. În 
cazul în care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depăşirea limitelor prevăzute, Consiliul Judeţean 
Olt va solicita returnarea respectivelor sume;  
i) suma ramasă necheltuită la sfârşitul lucrărilor (atunci când derularea proiectului a fost posibilă cu 
costuri mai mici faţă de cele propuse şi aprobate iniţial) va fi evidenţiată în raportul justificativ final şi 
va fi restituită de către unitatea de cult, Consiliului Judeţean Olt în termen de 5 zile lucrătoare de la 
solicitarea acesteia, comunicată unităţii de cult în scris;  

Art. 7. Monitorizare şi control 7.1. Unitatea de cult furnizează Consiliului Judeţean Olt toate informaţiile referitoare la derularea 
lucrărilor pe care acesta i Ie solicită. Consiliul Judeţean Olt poate solicita oricând unităţii de cult 
informaţii cu privire la stadiul activităţilor, unitatea de cult având obligaţia să răspundă în scris oricărei 
solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.  
7.2. Unitatea de cult va transmite Consiliului Judeţean Olt informaţii privind derularea lucrărilor şi 
utilizarea sumelor primite.  
7.3. In scopul informării Consiliului Judeţean Olt, cu privire la dificultăţile apărute pe parcursul 
derulării lucrărilor, unitatea de cult va elabora şi transmite acestuia rapoarte speciale.  

Art.8. Răspunderea contractuală 8.1. Unitatea de cult răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate 
Consiliului Judeţean Olt, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului şi 
care ii sunt imputabile.  
8.2. Unitatea de cult răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii 
aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu 
reglementările în vigoare.  
8.3. Unitatea de cult răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.  
8.4. Unitatea de cult răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe 
o perioadă de minimum 10 ani de la data încetării raporturilor contractuale.  
8.5. Consiliul Judeţean Olt nu este răspunzător pentru prejudiciile produse unităţii de cult, de către 
personalul acesteia sau de alte persoane în timpul executării lucrărilor.  
8.6. Unitatea de cult este singura persoană responsabilă pentru modul în care sprijinul financiar este 
folosit, răspunderea Consiliului Judeţean Olt nu va fi în niciun fel angajată în cazul în care unitatea de 
cult va fi ţinută responsabilă faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în derularea lucrărilor şi în 
nicio altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită a unităţii de cult legată de sprijinul 
financiar acordat prin prezentul contract.  
8.7. Consiliul Judeţean Olt nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către unitatea de 
cult sau de către angajaţii, colaboratorii sau consultanţii acesteia.  
8.8. Unitatea de cult este răspunzătoare de respectarea legislaţiei fiscale şi răspunde pentru plata 
taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către bugetul statului sau bugetul local presupuse de derularea 
lucrărilor al căror titular este, cât şi a penalizărilor ce decurg din întârzierea acestor plăţi.  

Art.9. Cesiunea şi subcontractarea 9.1. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta.  
Art.10. Modificarea  10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte adiţionale 

prin acordul de voinţă al părţilor.  
 Art.11. Rezilierea contractului 11.1. Contractul poate fi reziliat unilateral în caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale . 
11.2. PACT COMISORIU EXPRES:  

In caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, la solicitarea Consiliului 
Judeţean Olt, fără punere în întârziere şi fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care unitatea de 
cult nu-şi execută obligaţiile contractuale (total sau parţial).   

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, fără a fi necesară notificarea.  



 

11.3. În cazul rezilierii contractului, ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, unitatea de cult 
este obligată în termen de 15 zile calendaristice să returneze Consiliului Judeţean Olt sumele primite, 
cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor proiecte din cadrul 
programului.  
11.4. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, unitatea de cult datorează penalităţi de 
întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare care se constituie în venituri ale 
bugetului local al Consiliului Judeţean Olt.  

Art.12. Încetarea contractului  12.1. Contractul încetează în caz de:  
- expirarea termenului contractual;  
- acordul de voinţă exprimat în scris de părţile contractante ;  
- reziliere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.  
12.2. În cazul încetării contractului conform punctului 12.1, unitatea de cult este obligată la restituirea 
disponibilităţilor rămase neutilizate.  

Art.13. Forţa majoră  13.1. Forţa majoră, aşa cum este ea definită prin lege, apară de răspundere partea care o invocă în 
termen.  
13.2. Unitatea de cult nu este îndreptăţită la plată dacă este împiedicată din cauze de forţă majoră, să-si 
îndeplinească obligaţiile contractuale. Forţa majoră trebuie anunţată în scris în termen de 10 zile de la 
apariţia ei, iar la dispariţia forţei majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă. 
Realizarea parţială a lucrărilor are drept rezultat plata parţială, unitatea de cult având obligaţia să 
restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării lucrărilor.  
13.3. Pe durata imposibilităţii executării obligaţiilor, părţile se vor consulta reciproc cu privire la 
măsurile corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă evenimentul se produce şi continuă pe o 
perioadă mai mare de 60 de zile, părţile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.  

Art.14. Penalităţi 14.1. În cazul în care unitatea de cult întârzie în realizarea obligaţiilor contractuale, aceasta datorează 
penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie ca 
venituri ale bugetului local al Consiliului Judeţean Olt.  

Art.15. Litigii 15.1 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale 
amiabilă in termen de 15 zile calendaristice de la apariţia lor. Eventualele litigii care nu pot fi 
soluţionate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţa de judecată competentă.  

Art.16. Dispoziţii generale şi finale 16.1 Comunicări  
a) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul prezentului 
contract sau care va fi comunicată celeilalte părţi în scris, utilizând mijloace care permit evidenţa 
transmiterii şi primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta 
în comunicarea lui.  
b) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor transmite la următoarele adrese: 
 - pentru Consiliul Judeţean Olt : municipiul Slatina, B-dul. A.I.Cuza nr. 14, Judeţul Olt ; 
-  pentru unitatea de cult ………………………………….:  
16.2. Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în forma scrisă, pe suport care 
să permită înregistrarea acestora.  
16.3. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeaşi forţă de drept, 
asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.  
 

Consiliul Judeţean Olt                                  Unitatea de cult                                                                    
    PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 
 VICEPREŞEDINTE 



 

   Ioan CIUGULEA  
   Director Executiv                                                    
Constanţa DUMITRU                                                   
 
Şef Serviciu Buget, 
 Impozite și Taxe 
 Nicolaie BUŞOIU 
 

                  Şef Serviciu            
           Juridic – Contencios     
     Ana Venera ŞTEFĂNESCU 

 
 

HOTĂRÂRE  
 cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie 
a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2016  

Având în vedere :  Expunerea de motive nr. 7046/12.07.2016 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 
7047/12.07.2016; 

 Raportul nr. 7048/12.07.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
 Raportul nr. 7704/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
 Prevederile art. 49 alin (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor 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 administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 30.06.2016, 

conform anexelor nr. 1, 1a, 1b. 
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2016, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 
Art. 3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 

30.06.2016, conform anexei nr. 3. 
Art. 4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5. 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 pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
                                    Contrasemnează, 

                                                                              Secretar al Judeţului Olt 
                                                                               Gabriel BULETEANU SLATINA, 28.07.2016 

Nr. 111 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 

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



 

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.7009/12.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.7010/12.07.2016; 
 raportul nr.7011/12.07.216 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
 raportul nr.7659/27.07.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
 raportul nr.7681/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement; 
 raportul nr.7705/27.07.2016 al Comisiei Studii Economico-Sociale, Buget – Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
 referatul nr.6967/11.07.2016 întocmit de doamna Achimescu Cristina, şef serviciu la Serviciul 

Financiar – Contabilitate al Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt aprobat de Președintele Consiliului Județean Olt, domnul Marius 
Oprescu; 

 referatul nr.6987/11.07.2016 întocmit de domnul Gugiu Nicolae, şef birou la Biroul Informatică și 
Administrativ al Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt aprobat de Președintele 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.190/30.06.2016 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 iulie 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 Financiar–Contabilitate al Direcției Economice, Buget-Finanțe din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia nr.9 în statul de funcţii pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările ulterioare) în consilier, clasa I, grad 
profesional debutant. 



 

 transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informatică de la  Biroului Informatică și Administrativ al 
Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
(poziţia nr.24 în statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările 
ulterioare) în consilier, clasa I, grad profesional debutant. 

     Art. 2 Statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările 
ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.     
     Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează 
aplicabilitatea. 
     Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 
Financiar–Contabilitate, Biroului Informatică și Administrativ, 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  
Marius OPRESCU                                                              

                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                               
                                                                                             Secretar  al  Judeţului                     

                                                                                               Gabriel BULETEANU Slatina, 28.07.2016 
Nr.112 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi pentru. 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluare activitate în 

funcția de conducere de Director general al Serviciului Județean de Pază Olt  
Având în vedere:  expunerea de motive nr.7012/12.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.7013/12.07.2016; 
 raportul nr.7014/12.07.216 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
 raportul nr.7660/27.07.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
 raportul nr.7682/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement; 
 raportul nr.7648/27.07.2016 al Comisiei Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și 

Comerț; 
 adresa nr.6433/24.06.2016 a Consiliului Județean Olt înregistrată la Primăria municipiului Slatina 

sub nr.61833/24.06.2016; 
 adresele nr.61874/24.06.2016 și nr.61950/24.06.2016 ale Primăriei municipiului Slatina 

înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.6438/24.06.2016 și nr.6451/24.06.2016; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr.2/23.06.2016 referitoare la 

validarea mandatelor consilierilor locali; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr.3/23.06.2016 referitoare la 

declararea consiliului local ca legal constituit; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr.5/23.06.2016 referitoare la 

alegere viceprimari ai Municipiului Slatina; 



 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.5/11.01.2016 referitoare la 
delegarea atribuțiilor corespunzătoare  funcției de conducere de Director general al  Serviciului 
Județean de Pază Olt; 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.174/24.06.2016 referitoare la 
încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluarea activității în funcția de 
conducere de Director general al Serviciului Județean de Pază Olt; 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.175/24.06.2016 referitoare la 
încetare delegare atribuții corespunzătoare funcției de director general al Serviciului 
Județean de Pază Olt;  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.92/30.07.2015 cu privire la suspendarea de 
drept a contractului individual de muncă al domnului POPA Emil – Costin  - Director general al 
Serviciului Județean de Pază Olt;  

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.134/29.10.2015 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt;  

 prevederile art.1 din Hotărârea  Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la 
împuternicire Președinte al  Consiliului Județean Olt; 

 prevederile art.1, art.18 alin.(1)-(3), art.28 alin.(1) și art. 29 alin.  (1) și (2) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 1, art. 2  lit. a) și f), art.49 alin.(1) și art.50 lit.d) din Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
             În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. e), art. 97 alin. (1) și art.45 alin.(1) coroborat cu 

art.98 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. (1) Începând cu data de 24.06.2016 încetează suspendarea contractului individual de 
muncă al domnului POPA Emil-Costin, ca urmare a încetării motivului de suspendare. 

(2) Începând cu aceeași dată, domnul POPA Emil-Costin își reia activitatea în funcția deținută 
anterior, respectiv în funcția de conducere de Director general al Serviciului Județean de Pază Olt.     

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile Dispoziției Președintelui 
Consiliului Județean Olt  nr.174/24.06.2016, referitoare la încetarea suspendării contractului individual 
de muncă și reluarea activității în funcția de conducere de Director general al Serviciului Județean de 
Pază Olt, își încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe și Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Serviciului Județean  de Pază Olt,   Consiliului Local al Municipiului Slatina, Județul Olt 
și domnului POPA Emil-Costin,  în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 
Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
    

PREŞEDINTE  
Marius OPRESCU 

                                                             
                     CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                               

                                                                                               Secretar  al  Judeţului                     
                                                                                               Gabriel BULETEANU Slatina, 28.07.2016 

Nr.113 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  31 de voturi pentru. 
 
 
 



 

HOTĂRÂRE  
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016  pentru achitarea 
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în 
baza Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 
46/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 
  

Având  în vedere: - expunerea de motive nr. 7358/20.07.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 7359/20.07.2016; 
- raportul nr. 7360/20.07.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
- raportul nr. 7692/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- raportul nr. 7664/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
-  prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) – b1) din  Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 si 
pct. 30 din anexa nr. 7 la aceasta lege; 
-  procesul - verbal înregistrat la Consiliul Judetean Olt sub nr. 7.104/13.07.2016 privind 
consultarea structurilor asociative ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv reprezentantii 
AcoR Olt, reprezentanții AOR Olt și reprezentanții AMR Olt; 
- prevederile art. 18, art. 33 alin. (3) lit. b), şi alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. 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 hotărâre: 
 Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, pentru achitarea arieratelor 
provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgența a 
Guvernului nr. 2/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanțare locală,  în sumă de 4.335 mii lei,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice,  Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 
Impozite și Taxe, Administrației Județene a Finanţelor Publice Olt, Consiliilor locale din județ, pentru 
aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
                                 Contrasemnează,    

                                                                              Secretar al Judeţului Olt 
                                                                               Gabriel BULETEANU SLATINA, 28.07.2016 

Nr. 114 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 

 
 
 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                      Anexă la HCJ nr. 114/28.07.2016
        

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 

de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 2/2015, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală 
 
 

    
mii lei 

Nr. 
crt. LOCALITATEA Suma repartizată 

2016 Influențe +/- Suma 
rectificată 2016 

TOTAL 7.166 0 7.166 
TOTAL COMUNE 2.831 4.335 7.166 

1 Baldovinesti 200 40 240 
2 Babiciu   40 40 
3 Balteni 100 40 140 
4 Barasti   40 40 
5 Barza   40 40 
6 Bobicesti   40 40 
7 Brastavatu   15 15 
8 Brancoveni   40 40 
9 Brebeni   15 15 

10 Bucinisu   40 40 
11 Calui 150 40 190 
12 Carlogani   40 40 
13 Cezieni 90 40 130 
14 Cilieni   40 40 
15 Colonesti   40 40 
16 Corbu   40 40 
17 Coteana   40 40 
18 Crampoia   15 15 
19 Cungrea   15 15 
20 Curtisoara   40 40 
21 Daneasa   40 40 
22 Deveselu   15 15 
23 Dobretu 150 40 190 
24 Dobrosloveni   40 40 
25 Dobroteasa   40 40 
26 Dobrun 90 140 230 
27 Draghiceni   40 40 
28 Fagetelu 100 40 140 
29 Falcoiu   50 50 
30 Farcasele   60 60 
31 Ganeasa   40 40 
32 Gavanesti   40 40 
33 Garcov   40 40 



 

34 Ghimpeteni   40 40 
35 Giuvarasti   40 40 
36 Gostavatu   80 80 
37 Gradinari   40 40 
38 Gradinile 100 40 140 
39 Grojdibodu   40 40 
40 Gura Padinii 50 40 90 
41 Ianca   90 90 
42 Iancu Jianu   15 15 
43 Icoana   15 15 
44 Ipotesti 200 40 240 
45 Izbiceni   15 15 
46 Izvoarele   40 40 
47 Leleasca   40 40 
48 Maruntei   40 40 
49 Mihaiesti   40 40 
50 Milcov 150 40 190 
51 Morunglav   40 40 
52 Movileni   50 50 
53 Nicolae Titulescu 180 40 220 
54 Obarsia   40 40 
55 Oboga 100 190 290 
56 Oporelu 100 40 140 
57 Optasi Magura 150 40 190 
58 Orlea   90 90 
59 Osica de Jos 150 40 190 
60 Osica de Sus   15 15 
61 Parscoveni   40 40 
62 Perieti   40 40 
63 Plesoiu   40 40 
64 Poboru   40 40 
65 Priseaca 50 40 90 
66 Radomiresti   80 80 
67 Redea   50 50 
68 Rotunda   15 15 
69 Rusanesti   40 40 
70 Samburesti 150 40 190 
71 Sarbii Magura   40 40 
72 Scarisoara   40 40 
73 Schitu   40 40 
74 Seaca   40 40 
75 Slatioara   40 40 
76 Spineni   40 40 
77 Sprincenata   40 40 
78 Stoenesti   40 40 
79 Stoicanesti   40 40 
80 Strejesti   40 40 
81 Studina   15 15 
82 Serbanesti   40 40 
83 Soparlita 150 40 190 
84 Stefan cel Mare   40 40 



 

85 Tatulesti 100 40 140 
86 Teslui   40 40 
87 Tia Mare   60 60 
88 Topana 171 40 211 
89 Traianu   40 40 
90 Tufeni   40 40 
91 Urzica   15 15 
92 Valea Mare   40 40 
93 Vadastra 100 40 140 
94 Vadastrita   40 40 
95 Valeni   40 40 
96 Valcele   40 40 
97 Verguleasa   40 40 
98 Visina   15 15 
99 Visina Noua   40 40 

100 Vitomiresti 50 40 90 
101 Vladila   40 40 
102 Voineasa   40 40 
103 Vulpeni   40 40 
104 Vulturesti   40 40 

105 
Sume rezervate care se repartizează 
pe unităţi administrativ teritoriale 
prin hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Olt, în baza solicitărilor şi 
fundamentărilor prezentate de 
autorităţile publice locale 

4.335 -4.335 0 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
                                 Contrasemnează,  

                                                                      Secretar al Judeţului Olt
                                                            Gabriel BULETEANU  
                            Director Executiv      
                       Constanţa DUMITRU      

 
 
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumelor aprobate prin lege 

pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați 
în învățământul de masă, pentru anul 2016  

 Având  în vedere :  expunerea de motive nr.7355/19.07.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 
nr.7356/19.07.2016; 

 raportul nr. 7357/19.07.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
 raportul nr. 7694/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
 raportul nr. 7675/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 



 

 raportul nr. 7683/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement; 

 situația beneficiarilor și a sumelor ce se cuvin unităților administrativ-teritoriale;  
 prevederile art. 1 alin. (1), (3) și (4), art. 2, Anexei nr. 1 pct.30 și Anexei nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 423/16.06.2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege 
pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați 
în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de 
învățământ de masă, pentru anul 2016; 

 prevederile pct. A din Anexa la Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de 
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 prevederile Anexei nr.4, poziția 42 la Legea bugetului de stat pe anul 2016  nr.339/2015; 
 prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 
În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b),  alin. (3) lit. a), art. 97. alin. (1), art.98 coroborat cu art.45 

alin.(2) lit.a) și  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 aprobă repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumei de 778 mii lei, 

aprobată prin lege, pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale 
speciale integrați în învățământul de masă, pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 
Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administrației 
Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt .     

                     
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
                                                                                    Contrasemnează, 

                                                                               Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                Gabriel BULETEANU SLATINA, 28.07.2016 

Nr. 115 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                          Anexă la H.C.J. nr. 115/28.07.2016 

    
Repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumelor aprobate prin lege  

pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale 
 integrați în învățământul de masă, pentru anul 2016 

mii lei 
Nr. 
crt. 

Unitatea administrativ-
teritorială Suma repartizată 

1.  Corabia 28,00 
2.  Izbiceni 56,00 
3.  Bârza 70,00 
4.  Pîrșcoveni 7,00 
5.  Scornicești 45,00 



 

6.  Grădinari 4,00 
7.  Slatina 212,00 
8.  Balș 214,00 
9.  Piatra-Olt 32,00 

10.  Caracal 91,00 
11.  Redea 4,00 
12. Drăgănești- Olt 11,00 
13. Fărcașele 4,00 

  TOTAL 778,00 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

                                                      Contrasemnează, 
   Secretar al Județului Olt 

   Gabriel BULETEANU 
                 Director Executiv 
             Constanța DUMITRU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: -  înființarea funcției contractuale de administrator public; 

                                               -  modificarea organigramei, a numărului de personal și a statului de     
                                                  funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

 
            Având în vedere:  - Expunerea de motive nr.6813/05.07.2016 referitoare la aprobarea Proiectului de hotărâre 

nr. 6814/05.07.2016; - raportul nr.6815/05.07.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
                     Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.7673/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.7684/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement; 

- raportul nr.7708/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finante, 
Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului; 

- 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 art.113 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin. (1) și (4) și din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile cuprinse în Nota nr. 4 la Capitolul II, lit.A, pct.1, lit.b) al Anexei nr. I la 
Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresele Instituției Prefectului Județul Olt nr.17.666/07.03.2014 și nr. 18.475/25.03.2014, 
înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.2.985/25.03.2014 și, respectiv, 
nr.2601/13.03.2014; 



 

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

- prevederile art.21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare, cu completările și modificările ulterioare; 

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

        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. (1) Se aprobă înființarea la nivelul județului Olt, în subordinea directă a Președintelui 
Consiliului Județean Olt, a funcției contractuale de administrator public, cu încadrarea în limita 
maximă a numărului de posturi aprobat pentru Consiliul Județean Olt. 
  (2) Administratorul public va fi recrutat prin concurs.  
  (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Olt, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Olt. 
 (4) Administratorul public va îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest 
sens cu Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, atribuţiile specifice prevăzute la alin. (3) și poate 
exercita, în baza contractului de management, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a 
serviciilor publice de interes judeţean.  

(5) Administratorul public va îndeplini, de asemenea, atribuțiile delegate, în condițiile legii, de 
către Preşedintele Consiliului Judeţean Olt.  
  (6) Salariul de bază individual al administratorului public va fi stabilit de Președintele 
Consiliului Județean Olt în contractul de management, conform prevederilor legale în vigoare.  
  Art. 2. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt înscrisă în anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/25.02.2016 se modifică și se înlocuiește cu organigrama 
înscrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Numărul de personal și statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/25.02.2016 cu privire la stabilire 
funcție publică prin modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat de funcții pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează în mod 
corespunzător cu prevederile art. 1 alin.(1) și art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: direcțiilor, serviciilor, compartimentelor și Arhitectului 
Șef al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului 
– Judeţul Olt.     

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

                                                                                                 Contrasemnează  
                                                                                                  Secretar al județului 

                                                                                                                Gabriel BULETEANU  Slatina  28.07.2016 
Nr. 116 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 20  voturi ,,pentru”, 2 voturi “împotrivă” și 9 abțineri 



 

HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor, procedurilor și a 
atribuțiilor specifice în baza cărora Președintele Consiliului Județean Olt numește și 

eliberează din funcție administratorul public 
 

            Având în vedere:  - expunerea de motive nr.7392/20.07.2016 referitoare la aprobarea Proiectului de hotărâre 
nr.7393/20.07.2016; - raportul nr.7394/20.07.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

                    Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr.7663/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.7685/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de Agrement; 
- raportul nr.7693/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finante, 

Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.116/28.07.2016 cu privire la înființarea 

funcției contractuale de administrator public; modificarea organigramei, a numărului de 
personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.113 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Titlului I - Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant pentru personalul contractual din Regulamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(1) și (4) și  ale Notei nr.4 la Capitolul II, lit.A, pct.1, lit.b) al Anexei 
nr.I din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile cuprinse în Nota nr.4 la Capitolul II, lit.A, pct.1, lit.b) din Anexa nr.I la 
Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 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 Regulamentul privind stabilirea criteriilor, procedurilor și a atribuțiilor 
specifice în baza cărora Președintele Consiliului Județean Olt numește și eliberează din funcție 
administratorul public, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Preşedintelui în vederea 
aducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  
Contrasemnează  

                                                                                           Secretar al județului 
Gabriel BULETEANU 



 

Slatina  28.07.2016 
Nr. 117 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 20 voturi ,,pentru”, un vot “împotrivă”și 10 abțineri 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la: modificarea anexei  la  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2016 cu 
privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 
privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a 
componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a 
comisiei, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr.92/21.08.2012 
 
         Având în vedere: - Expunerea de motive  nr.7015/12.07.2016 cu privire la  Proiectul de hotarâre   nr.7016/12.07.2016; 
- Raportul Arhitectului șef nr.7017/12.07.2016, privind proiectul de Hotărâre cu privire la  
modificarea anexei  la  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2016 cu privire la: modificarea 
anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței 
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt  nr.92/21.08.2012 
- Raportul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică,  realizarea lucrărilor publice, 
ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice  şi de arhitectură,  nr 
.7719/27.07.2016; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii, nr.7661/27.07.2016; 
-Adresa Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva- Directia Silvică Olt nr.3287/01.07.2016;  
- Adresa Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA-D.R.D.P.Craiova - 
Secția de Drumuri Naționale Slatina, nr.3660/01.07.2016; 
- Adresa Telekom România Communications SA - Departament Centru Operațiuni Dolj-Olt, 
nr.205/02/05/03/720/30.06.2016;  
- Adresa Administrației Bazinale de Apă Olt-Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt 
nr.5413/04.07.2016, 
- Adresa Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea-Sistemul Hidrotehnic Independent Olt 
nr.1098/04.07.2016; 
- Adresa Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare București-Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Olt-Dunăre nr.1697/11.07.2016; 
- Adresa Direcției Regionale Vest –Punctul de lucru Craiova nr.6907/08.07.2016; 
- Adresa SC Compania de Apă Olt SA nr.9006/210/06.07.2016. 
- Prevederile art. 37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,  cu 
modificările si completările ulterioare;  
         În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.f), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin. (2) 
lit.e)  și art.115 alin (1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta Hotărâre: 
        Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2016 cu privire la: modificarea 
anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței 
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, modificată prin Hotărârea Consiliului 



 

Județean Olt  nr.92/21.08.2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 
    Art.II Prezenta hotărâre se  comunică Arhitectului Şef al judeţului Olt, Serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului și disciplina în construcții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, membrilor comisiei tehnice și membrilor secretariatului comisiei tehnice, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt. 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                     Gabriel BULETEANU 

Slatina, 
Nr.118/28.07.2016 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 
 

 
 

HOTĂRÂRE cu privire la modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Olt 

 
Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 7448/21.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
7449/21.07.2016; - Adresa nr. 82/GSE/18.07.2016 a S.C. GEO SERVICE ENGINEERING S.R.L., înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 7271/18.07.2016; 
- Adresa nr. 85/GSE/21.07.2016 a S.C. GEO SERVICE ENGINEERING S.R.L., înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 7442/21.07.2016; 
- Raportul comun nr. 7450/21.07.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei Tehnice 
şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 7649/27.07.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice 
și comerț; 
- Raportul nr. 7665/27.07.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 7716/27.07.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum 
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

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

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:  
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Olt, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, 
după cum urmează: 

- Poziția nr. 6, coloana 3 din Anexa nr. 1 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Olt, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public 



 

al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi 
completările ulterioare, va avea următorul cuprins:  
Coloana 3 „Lim. jud. Teleorman – Poganu; L=85,060 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=1.369.279 mp”; 

- Poziția nr. 27, coloana 3 din Anexa nr. 1 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Judeţului Olt, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi 
completările ulterioare, va avea următorul cuprins:  
Coloana 3 „Recea - Lim. jud. Argeș; L=45,728 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=655.344 mp”. 

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

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU                                                                                                               

                                                                                                                    Contrasemnează 
                                                                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI  
                                                                                                               Gabriel BULETEANU Slatina, 28.07.2016 
Nr. 119 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”.  
 
 

HOTĂRÂRE  cu privire la:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016  privind 
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. 7026/12.07.2016 cu privire la aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 

7027/12.07.2016 ; 
 raportul nr. 7028/12.07.2016 al Serviciului dezvoltare regională; 
 raportul nr. 7670/27.07.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ; 
 raportul nr. 7706/27.07.2016 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
 raportul nr.7686/27.07.2016 al  Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de 

agrement; 
 raportul nr. 7717/27.07.2016 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. 90/26.05.2016 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” 
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, 
Marius OPRESCU  

       Contrasemnează  , 
          Secretar al Judeţului, 

                                                             Gabriel BULETEANU  Slatina, 28 iulie 2016 
Nr. 120 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru”. 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT nr. _______/__________ 
pentru realizarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - 

Centrul Eparhial Social-Cultural” 
Art. 1. Părţile 

1. UAT JUDETUL OLT - CONSILIUL JUDEŢEAN OLT, cu sediul în municipiul  Slatina, B-dul 
A.I. Cuza nr.14, , codul fiscal 4394706 având calitatea de lider de proiect (partener 1), 
reprezentat de dl. Marius OPRESCU  – Preşedinte.  

 
Cont pentru cerere de plată, cod IBAN:  RO 62 TREZ  24A510103200200X 
Denumire/adresa Trezoreriei: TREZORERIA MUNICIPIULUI SLATINA / B-DUL NICOLAE 
TITULESCU NR.45, SLATINA, JUD.OLT 
Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN:  RO 62 TREZ  24A510103200200X   
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: TREZORERIA MUNICIPIULUI SLATINA / B-
DUL NICOLAE TITULESCU NR.45, SLATINA, JUD.OLT 
 

2. EPISCOPIA SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR  , cu sediul în municipiul Slatina, strada Fraţii 
Buzeşti,nr. 15, jud. Olt  codul fiscal  22430858 – având calitatea de partener 2, reprezentat de 
Preasfinţitul Părinte Sebastian (Paşcanu Sorin Petrică) – Episcop 
 

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: RO49 RNCB 0200 0994 6842 0521 
Denumire/adresa Trezoreriei: Banca Comercială Română Sucursala Slatina/ Strada Basarabilor, nr. 1, 
municipiul Slatina, județul Olt 
Cont pentru cerere de rambursare, cod IBAN:  RO49 RNCB 0200 0994 6842 0521 
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Banca Comercială Română Sucursala Slatina/ Strada 
Basarabilor, nr. 1, municipiul Slatina, județul Olt 
au convenit următoarele: 



 

Art. 2. Obiectul 
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la 
cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor 
aferente proiectului: Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial 
Social-Cultural”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, apel de proiecte  POR/2016/5/5.1/1.,  precum și pe durata 
de valabilitate a contractului de finanțare.  
(1) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanţare. 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanţare: 
Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
UAT JUDETUL OLT - 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
OLT (Partener 1) 

Activitati de pregatire a proiectului in vederea depunerii pentru obținerea finanțării europene:  
- Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei 

tehnico-economice  aferente  investitiei propuse  
- Elaborarea cererii de finantare si a anexelor necesare 

in vederea depunerii proiectului  
ACTIVITATI DUPA APROBAREA CERERII DE 
FINANTARE 
Implementarea activităţilor proiectului, conform 
informaţiilor furnizate în formularul cererii de finanţare: 
Activitaţi premergatoare semnarii contractului de 
finanţare  

REALIZAREA SI APROBAREA PROIECTULUI 
TEHNIC DE EXECUTIE  
Activităţi dupa semnarea contractului de finanţare :  

1. Organizarea activităţii echipei de implementare a 
proiectului  

2. Monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului 
3. Informare şi publicitate proiect  
4. Organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor, 

obţinere autorizaţie de construire  
5. Selectarea dirigintelui de şantier  
6. Execuţia lucrărilor si recepţie 
7. Achiziţionare dotări, echipamente, aparatură  
8. Realizarea auditului proiectului 

Alte responsabilităţi :  
1. Asigurarea contribuţiei proprii reprezentand: contribuţia 
la cheltuielile neeligibile  
- asigurarea cheltuielilor conexe ale proiectului 
- asigurarea resurselor financiare necesare implementării 
optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării 



 

ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale 
EPISCOPIA SLATINEI ŞI 
ROMANAŢILOR 
(Partener 2)  

Punerea la dispozitie a clădirii CASA FANTANEANU cu 
statut de imobil de patrimoniu – monument istoric, conform 
Legii nr.422/2001  în care va funcţiona CENTRUL 
EPARHIAL SOCIAL-CULTURAL pe o perioada minima 
de 10 ani  
Asigurarea  respectării condiţiei ca aceasta să fie libera de 
sarcini  
Participarea, dupa semnarea contractului de finanţare, 
la activităţile incluse în proiect  
Monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului 
Informare şi publicitate proiect 
Alte responsabilităţi :  
1. Asigurarea contribuţiei proprii reprezentand: - 
contribuţia la cheltuielile eligibile – 2,80  % din valoarea 
cheltuielilor eligibile 
2. Obţinerea tuturor autorizaţiilor de funcţionare 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
EPISCOPIA SLATINEI 
ŞI ROMANAŢILOR  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %)  
289.253,92   lei ; 2,90 % 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (in lei si %)  
0 lei ( 0%) 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (in lei si %)  – 
289.253,92   lei ; 2,80 % 

CONSILIUL JUDETEAN 
OLT  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %)  
0 lei ( 0 %) 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %)  - 
214.602   lei;  100 %  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului - 2,10  (%) 

(3) Plăţi 
a) decontarile între liderul de parteniat şi parteneri se vor efectua conform prevederilor legale în 

vigoare privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020. 

b) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile partenerul va depune la liderul de parteneriat o 
cerere de rambursare/plata pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat si toate 
documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de acestia 

c) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plata, iar autoritatea de management 
virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului 
de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, si în concordantă cu  valoarea corespunzătoare 



 

activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin. (2) din 
acordul de parteneriat. 

d) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele 
necesare creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării 
valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare. 

 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 
 Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între cuprinsă între data la care acesta a fost 

semnat de toți partenerii  şi data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de 
durabilitate, oricare dintre acestea intervine ultima.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect UAT JUDETUL OLT – CONSILIUL 
JUDETEAN OLT (Partenerului 1) 

Drepturile liderului de proiect UAT JUDETUL OLT – CONSILIUL JUDETEAN OLT 
(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor 
de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea 
contractelor de achiziţie. 

(2) Liderul de parteneriat UAT JUDETUL OLT – CONSILIUL JUDETEAN OLT (Partener 1) 
va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(3) Liderul de parteneriat UAT JUDETUL OLT – CONSILIUL JUDETEAN OLT (Partener 1) 
va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea 
proiectului şi îi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să 
fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management / 
Organismul Intermediar POR.  

(5) Liderul de parteneriat UAT JUDETUL OLT – CONSILIUL JUDETEAN OLT va înainta OI 
cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., 
conform prevederilor contractuale și procedurale. 

(6) În cazul în care partenerul 2- EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR   nu duce la 
îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care îi revin (e.g. implementarea unor activităţi, 
asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului), liderul de proiect va prelua în totalitate 
responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.  

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 
fost cauzat prejudiciul.  

(8) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe 
numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli 
conform legislației în vigoare.  

(9) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse 
în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerului  2 –EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR 
Drepturile Partenerului 2 – EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR  
(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2  sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 

către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerul are 



 

dreptul, prin transfer de către Autoritatea de Management, la fondurile obţinute din procesul de 
rambursare/plata  pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile. 

(2) Partenerul 2  are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat 
despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către AM / OI POR. 

Obligaţiile Partenerului  2 – EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR  
(4) Partenerul 2 -EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR este  obligat să pună la dispoziţia 

liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, spre verificare, dacă este cazul. 

(5) Partenerul 2 - EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR este obligat să transmită copii 
conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii 
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată, 
dacă este cazul. 

(6) Partenerul 2 - EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR este obligat să transmită copii 
conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de 
rambursare/plată . 

(7) Partenerul 2  - EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR va înainta liderului de 
parteneriat cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, dosarele 
achizitiilor, rapoartele de progres etc., conform activității/activităților proprii din proiect. 

(8) Partenerul 2 - EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR este  obligat  să furnizeze orice 
informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de 
Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, 
Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra 
modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(9) Partenerul 2 - EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR este obligat să furnizeze 
liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în 
scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(10) Partenerul 2 - EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR este obligat  să deschidă conturi 
bancare dedicate proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(11) Partenerul 2 - EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR este obligat  să țină o evidență 
contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor 
operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(12) Partenerul 2 - EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR este obligat  să pună la 
dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele 
si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către 
acesta. 

(13) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu 
regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani 
după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

(14) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu 
liderul de proiect.     



 

(15) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe 
numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, 
conform legislației în vigoare. 

(16) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse 
în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(17)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii 
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(18) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 
menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

Art. 7. Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/ extins şi natura activităţii 

pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ 
dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale 
titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 
finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care 
au fost achiziţionate. 

Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice 
formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 
5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor 
contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 
Art. 8. Dispoziţii finale 
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate 

părţile.  
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le 

pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 
Întocmit în 3  exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea 
de finanţare. 
Semnături 
UAT Judetul Olt- 
CONSILIUL 
JUDEŢEAN OLT 
Lider de proiect 
(Partener 1) 

Marius OPRESCU  -  PREŞEDINTE  Semnătura Data : 
28.07.2016 
 SLATINA 
 

EPISCOPIA 
SLATINEI ŞI 
ROMANAŢILOR   
Partener 2 

SEBASTIAN SORIN PETRICĂ PAȘCANU 
- EPISCOP  

Semnătura Data : 
28.07.2016 
SLATINA 

 



 

HOTĂRÂRE Cu privire la  trecerea tronsonului cu lungimea de 7,906 km din drumul județean DJ 546, de la 
km 88+734 la km 96+640, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al 

municipiului Slatina   
 

Având în vedere : - Expunerea de motive nr. 7339/19.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
7340/19.07.2016; - raportul nr. 7341/19.07.2016 al Serviciului dezvoltare regională; 
- raportul nr. 7674/27.07.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ; 
- raportul nr.7650/27.07.2016 al  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice 
şi comerţ;  
-raportul nr. 7717/27.07.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  
- Prevederile art.12 și art.155-157 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele 
de cadastru și carte funciară , aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014 , cu modificările ulterioare;  - Prevederile art.9, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum 
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea  Consiliului Local Slatina nr. 39/28.07.2016 cu privire la darea acordului de principiu 
pentru preluarea prin transfer din domeniul public al Județului Olt în domeniu public al municipiului 
Slatina a  tronsonului  cu lungimea de 7,906 km din DJ 546 de la km 88+734 la km 96+640;  
- Centralizatorul lungimi , suprafețe și construcții pentru DJ 546 transmise de S.C. GEO SERVICES ENGINEERING SRL în urma realizării măsurătorilor topografice . 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.f), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 
alin.(3) și 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 aprobă trecerea tronsonului cu lungimea de 7,906 km din drumul județean DJ546, de 

la km 88+734 la km 96+640, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al municipiului 
Slatina  .  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , poziția nr.6 din inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Olt, înscris în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului  
nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor 
şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice 
şi Investiţii, Arhitectului Şef al Judeţului, serviciului dezvoltare regională din cadrul  aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Consiliului Local al 
muniicpiului Slatina, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.   

  
PREŞEDINTE,   

Marius OPRESCU  
           Contrasemnează  , 

          Secretar al Judeţului, 
                                                             Gabriel BULETEANU  Slatina, 28 iulie 2016 

Nr. 121 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” 



 

HOTĂRÂRE 
Cu privire la : atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele nr. 85 Balș-Băleasa-Găvănești și nr. 

102 Reșcuța - Caracal, cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019   

 
 Având în vedere : - Expunerea de motive nr. 7030/12.07.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
7031/12.07.2016; - Adresa Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Teritorială Olt nr.241/18.02.2016, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 1676/19.02.2016; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Teritorială Olt nr.623/07.04.2016, i 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3921/11.04.2016; 
- Rezultatele ședinței de atribuire electronică a traseelor cuprinse în Programul de transport 

rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 
30.06.2019’’desfașurată in data de 09.06.2016; 

- Procesul- verbal nr. 6152/14.06.2016 al Comisiei Paritare încheiat în şedinţa  din data de 
14.06.2016; 

- Propunerile nr. 6153/14.06.2016 ale Comisiei Paritare cu privire la atribuirea licenţelor de 
traseu pentru unele traseele cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate 
în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019, formulate în şedinţa din data 
de 14.06.2016;  
           -  Raportul nr. 7032/12.07.2016 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii; 
           - Raportul nr. 7651/27.07.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ; 
            - Raportul nr. 7715/27.07.2016 Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 151/29.11.2012 cu privire la aprobarea Programului 
de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 
01.05.2013- 30.06.2019; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 132/24.11 2011 cu privire la desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Olt în Comisia Paritară pentru formularea propunerilor privind 
atribuirea traseelor şi a licenţelor de traseu, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.118/29. 08.2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88/10.06.2014 cu privire la aprobarea 
Regulamentului si a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public judetean de persoane 
prin curse regulate in judetul Olt; 

- Prevederile art.16 alin.(3) lit.b) art. 17 alin. (1) lit. p) şi art.37 alin.(10) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 4 lit. h), art. 19, art. 21 alin.(1) lit.d) din Norma de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobată prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului 

Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor  art. 91 alin.(1) lit. d), alin. (5) lit.a) pct.13 şi art. 97 alin. (1), art. 98 

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

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

  Art.1. Se aprobă atribuirea  licenţelor de traseu  Societății Comerciale Clarimar Luky S.R.L. 
pentru traseele nr. 85 Balș-Băleasa - Găvănești și nr.102 Reșcuța - Caracal, cuprinse în Programul de 
transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 
01.05.2013- 30.06.2019, propuse de Comisia Paritară în ședința din data de 14.06.2016, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul  Administrarea 
Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi 
Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Teritorială Olt, S.C Clarimar Luky S.R.L. în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  
                                                                                             Contrasemnează 

                                 Secretar al Judeţului 
                                                                                                       Gabriel  BULETEANU  Slatina,28.07.2016 

Nr.122 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31de voturi ,,pentru”. 

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

HOTĂRÂRE 
cu privire la:  exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de 

director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 

Având în vedere:  
 expunerea de motive nr.6131/13.06.2016 cu privire la Proiectul  de hotărâre 

nr.6132/13.06.2016;   raportul nr.6491/27.06.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
                           Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

 raportul nr.7672/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 raportul nr.7687/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

 raportul nr.7707/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finante, 
Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului; 

 adresa Consiliului Judeţean Olt nr.5052/12.05.2016 prin care a solicitat avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice 
de conducere de director executiv al Direcției Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt de 
către domnul CĂTĂNOIU MARIAN – șef serviciu la Serviciul Stare Civilă din cadrul 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

 Avizul nr.27518/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.5337/19.05.2016; 

 Avizul nr.371115/13.07.2016 al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.7110/13.07.2016; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la aprobare 
stat de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.198/18.12.2014 cu privire la încetarea 
de drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt;  

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.30/25.02.2016 cu privire la 
exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director 
executiv al Direcţia  Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 



 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.75/21.04.2016 cu privire la aprobare 
încetarea  exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de 
director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

 prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.162/14.06.2016   referitoare la delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante 
de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

 prevederile art.87 alin.(2) lit.e) şi art.92 alin.(1), alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu 

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

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre:  

Art.1. Se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de 
director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt de către domnul CĂTĂNOIU 
MARIAN – șef serviciu la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, pe o perioadă  de maximum 6 luni  într-un an calendaristic. 

Art.2. Drepturile salariale ale domnului CĂTĂNOIU MARIAN corespunzătoare funcţiei 
publice de conducere de director executiv se vor stabili de către Direcţia Județeană de Evidență a 
Persoanelor Olt, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziției Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.162/14.06.2016 referitoare la delegarea atribuțiilor corespunzătoare 
funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, îşi încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 28.07.2016 şi se comunică Direcţiei 
Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt şi domnului Cătănoiu Marian în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.   

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  
                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                    Secretar al județului 
                                                                                                                  Gabriel BULETEANU  Slatina  28.07.2016 
Nr.123 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31   voturi ,,pentru” 

 
 

HOTĂRÂRE    
cu privire la:  aprobare transformare posturi în  statul  de funcții 

al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 
 

Având în vedere:  
 expunerea de motive nr.7064/13.07.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.7065/13.07.2016;  
 raportul nr.70166/13.07.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 



 

 raportul nr.7671/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 raportul nr.7639/27.07.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.7688/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

 adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.15073/08.06.2016, 
nr.17601/30.06.2016, nr.18976/13.07.2016,  nr.19206/15.07.2016 și  nr.19274/18.07.2016 
înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.5943/08.06.2016, nr.6695/01.07.2016, 
nr.7175/14.07.2016, nr.7231/15.07.2016 și nr.7250/18.07.2016; 

  Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.24 
/23.06.2016; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.274/08.04.2016 referitoare 
la trecerea în anul IV de rezidențiat a d-nei. dr. Sindile Nicoleta, medic rezident pe post an 
III, specialitatea ‘’cardiologie’’ la Secția cardiologie; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.303/21.04.2016 referitoare 
la trecerea în anul V de rezidențiat a d-nei. dr.Sindile Nicoleta, medic rezident pe post an 
IV, specialitatea ‘’cardiologie’’ la Secția cardiologie; 

 adresele Ministerului Sănătății nr.VIIId/73412/ 14.03.2016  și nr.VIIId/11301/04.04.2016; 
 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.337/12.05.2016 referitoare 

la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-lui. dr.Grămăticu Ion, medic rezident anul III pe 
post- specialitatea ‘’ortopedie și traumatologie’’; 

  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016 cu privire la aprobare 
organigramă şi stat de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 

  prevederile art.180 alin. (1) lit a) și b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  prevederile art.15 lit. a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 
947/2009; 

  prevederile art.1, pct. 3 lit. a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 921/2006 privind 
stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrui spitalului public; 

  prevederile art.1, art. 2 lit. a) şi f) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico sanitar şi 
auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico - socială’’) din anexa nr. III la Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului . plătit din 
fonduri publice, cu modificările  și completările ulterioare; 

  prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinului nr.1470/2011 pentru aprobarea 
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar și prevederile 
punctului I din Anexa la Ordinul nr.1470/2011 ; 

 prevederile art.1 alin.(1), (2) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului           nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,modificată și completată 
prin Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.20/2016, 

 



 

În temeiul art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu 
prevederile art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1 Se aprobă transformarea a 2 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,începând 
cu data de 01.05.2016 astfel : 
- postul de medic rezident anul III, nivel de studii S, poziția nr.180 în Statul de funcții al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, se 
transformă în post de medic rezident anul V, nivel  de studii S, de la Secția cardiologie; 

- postul de medic rezident anul III, nivel de studii S, poziția nr.507 în Statul de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, se 
transformă în post de medic rezident anul IV, nivel de studii S, de la Secția ortopedie și 
traumatologie. 

Art.2 Se aprobă transformarea a 3 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, 
începând cu data de 01.08.2016 astfel : 
- postul de medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală, de la Laboratorul  de 

radiologie și imagistică medicală, poziția nr.1785 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 
Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, se transformă 
în post de medic rezident anul IV; 

- postul de biolog debutant de la Laboratorul  de analize medicale, poziția nr.1725 în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.76/21.04.2016, se transformă în post de biolog; 

- postul de medic specialist, specialitatea medicină internă de la Secția medicină internă, poziția 
nr.18 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, în post de medic rezident anul IV, specialitatea 
reumatologie. 

Art.3 Se  aprobă mutarea, începând cu data de 01.08.2016, a postului de biolog de la 
Laboratorul de analize medicale, poziția nr.1725 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, la Serviciul de management 
al calității serviciilor medicale. 

Art.4 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016, se modifică în mod corespunzător, cu prevederile art.1, art. 
2 și art.3 din prezenta hotărâre.   

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                     Secretar al judeţului 
                                                                                                         Gabriel BULETEANU Slatina 28.07.2016 
Nr.124 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31  voturi ” pentru” 
 
 



 

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

”Reabilitare - Reparație Capitală a Imobilului  
Ambulatoriu de Specialitate Drăgănești  Olt, faza studiu de fezabilitate”  

Având  în vedere: - expunerea  de  motive nr. 7080/13.07.2016, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre  nr. 
7081/13.07.2016; 

        - raportul  nr. 7082/13.07.2016al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 
- raportul nr. 7711/27.07.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- raportul nr. 7667/27.07.2016 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  
ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 
- raportul nr. 7645/27.07.2016 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. 211/06.2016, ”Reabilitare Reparație Capitală a Imobilului Ambulatoriu de 
Specialitate  Drăgănești  Olt, faza studiu de fezabilitate”,  elaborat  de  către  S.C.  PIRAMID  
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 Reparație Capitală a Imobilului Ambulatoriu de Specialitate Drăgănești  Olt, faza studiu 
de fezabilitate”,  cu  principalii indicatori  tehnico-economici, după  cum  urmează:      

Valoarea totală, inclusiv TVA                                                                    2.005.900 lei                    
 din  care :  

               - construcții-montaj                                                                   1.411.520 lei  
Durata de  realizare  a investiției                                                          12  luni 

           Capacități:   
 Imobil ambulatoriu: regim de înălțime                                                                                               S.tehnic + P + 2E 
H.nivel                                                                                                                   2,75 m        
suprafața construita la sol                                                                                  300,24 m 
suprafața desfășurată                                                                  886,42 mp 
suprafață utilă                                                                                                    706,44 mp  
                                Alee acces:                                                                          52,15 mp  

                    Amenajare spații verzi:                                                  120,00 mp  Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 
Art. 2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiții, Direcției 

Economice Buget - Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Județean  Olt,  în 



 

vederea aducerii  la  îndeplinire, Spitalului  Județean  de  Urgențe  Slatina, Președintelui Consiliului  
Județean  Olt  și Instituției Prefectului - judeţul  Olt . 

 
PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 
                                                            Contrasemnează,                                                                                                

                                                             Secretarul   Judeţului 
                                                                               Gabriel  BULETEANU Slatina,  28.07.2016 

Nr. 125 
Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  31 de  voturi ”pentru”.  
 
 
 

HOTĂRÂRE    
 cu privire la numirea directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina 
 
Având în vedere:   expunerea de motive nr.7067/13.07.2016 cu privire la Proiectul  de hotărâre 

nr.7068/13.07.2016;   raportul nr.7069/13.07.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare;  raportul nr.7669/27.07.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;  raportul nr.7646/27.07.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;  raportul nr.7689/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement;   raportul nr.7652/27.07.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii 
publice și Comerț  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.6/19.02.2004 cu privire la înființarea, 
organizarea și funcționarea Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina;   prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la 
împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt;  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.176/17.12.2015 cu privire la aprobare 
organigramă, număr de personal, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 2015-
2016 și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii 
Slatina;  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 Slatina, desemnarea directorului (managerului) interimar al Școlii Populare de Arte și 
Meserii Slatina;  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.87/26.05.2016 cu privire la  aprobarea 
rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Olt 
pentru ocuparea postului de director (manager) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina;  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;  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.87/06.04.2016 modificată 
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.127/13.05.2016 cu privire la 



 

aprobare regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilor de proiecte de 
management pentru Școala Populară de Arte și Meserii Slatina și pentru Ansamblul 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului” și caietele de 
obiective la concursurile de proiecte de management pentru Școala Populară de Arte și 
Meserii Slatina și pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale ,,Doina Oltului”;  prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.153/01.06.2016 cu privire  
la constatarea încetării contractului de management pe perioada asigurării  interimatului al 
directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, numirea directorului 
(managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; 

 prevederile Cap.V, lit.a) și cap.VI lit.C din Anexa IV la Legea-cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  prevederile art.6 alin.(1) și alin.(4), art.7 alin.(1) din Legea-cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  prevederile art.4 alin.(1) -(2) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare, modificată și completată  prin Ordonanţa de urgenţă nr.20/2016; 

 prevederile art.2 alin.(1) –(2) și art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) și art.14 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.2 lit.b), art.19 alin.(8), art.20 alin.(5)-(6) și art.23, 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) și art.45 alin.(1) coroborat cu 
prevederile art.98 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. Începând cu data de 01.06.2016 se numește domnul Pintea Vivi-Viorel  în funcţia de 
manager (director) al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, ca urmare a încheierii contractului de 
management nr.5739/01.06.2016 între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin Președinte și domnul 
Pintea Vivi-Viorel. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Olt nr.153/01.06.2016 cu privire la constatarea încetării contractului de management pe 
perioada asigurării interimatului al directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii 
Slatina și numirea directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, precum și 
orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina și domnului Pintea Vivi-Viorel în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.   

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
                                                                                       Contrasemnează  

                                                                                         Secretar al județului 
                                                                                                     Gabriel BULETEANU  Slatina  28.07.2016 

Nr. 126    
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  31  voturi ,,pentru”    



 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul 

șomerilor pentru anul 2016 și împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt 
 

 Având în vedere:  Expunere de motive nr.7343/19.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre   
nr.7344/19.07.2016; 

 Raportul nr.7345/19.07.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  Raportul nr.7647/27.07.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;  Raportul nr.7653/27.07.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 
Servicii Publice și Comerț;  Raportul nr.7690/27.07.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement;  Raportul nr.7709/27.07.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- Adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt nr.3519/20.04.2016, 
înaintată Consiliului Județean Olt și înregistrată sub nr.4364/21.04.2016; 

- prevederile art.3, art.77, art.771 și art.772 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.48 și art.49 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.83, art.87, art.88 și art.89 din Procedurile privind accesul la măsurile 
pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.377/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, 

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

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  

Art.1. Se aprobă “Programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor 
pentru anul 2016”, cu un număr de 150 de locuri de muncă, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește Președintele  Consiliului Județean Olt  să repartizeze, în limita 
numărului de persoane prevăzut în Programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul 
șomerilor pentru anul 2016, locurile de muncă subvenționate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe 
servicii și activități din cele prevăzute la art.83 alin.(1) din  Procedurile privind accesul la măsurile 
pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare 
a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.377/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
și să le distribuie angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.    
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Olt, Președintelui Consiliului Județean și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

    
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 



 

                                                                                     Contrasemnează     
                                                                                     Secretar al județului 

                                                                                    Gabriel BULETEANU Slatina 28.07.2016 
Nr.127 
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi ,,pentruˮ. 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la : desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Adunarea Generală a  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă 
şi de Canalizare „Oltul” 

 
Având în vedere: - Expunerea de motive nr.7409/20.07.2016, cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 7410/20.07.2016; 

- Raport Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu nr. 
7411/20.07.2016; 
- Raport Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare  europeană, administrarea 
domenilui public şi privat al judeţului nr. 7696/27.07.2016; 
- Raport Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț nr. 
7654/27.07.2016; 
- Raport Comisia pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement nr. 
7691/27.07.2016; 
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 
cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr. 489/18.07.2016, înregistrată la Consiliul Judetean Olt sub 
nr.7279/18.07.2016; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/27.07.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului 
Judeţean Olt cu Consiliile locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş, 
DrăgăneştiOlt, Scorniceşti, PiatraOlt şi Potcoava în scopul înfiinţării Operatorului unic al Serviciului 
comunitar de utilitate public apă şi apă uzată în judeţul Olt; 
- prevederile art. 10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 3 lit. v) și art. 10 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a  serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare, republicată (2); 
- prevederile art. VII din Anexa nr. 1 și art.14 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 
pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului– cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată și completată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 742/2014; 
- prevederile Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”. 
- prevederile art. 14 alin. (1) - (3) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Oltul”, republicat; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 97/24.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului Județean 
Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 98/24.06.2016 cu privire la alegerea Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 99/24.06.2016 cu privire la alegerea Vicepreşedinţilor 
Consiliului Judeţean Olt; 
 



 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (2), art. 37, art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin.(1), art. 
98 coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. c)  din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 
 Art. 1. (1). Domnul Marius OPRESCU, Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, se desemnează 
reprezentant al Consiliului Judeţean Olt in calitatea de membru în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 
„Oltul”. 

(2) Preşedintele consiliului judeţean îşi poate delega calitatea de reprezentant în adunarea 
generală a asociaţiei, prin dispoziţie. 

Art. 2. Domnul Virgil DELUREANU, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, se 
desemnează reprezentant al Consiliului Judeţean Olt in calitatea de membru supleant în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”. 

Art. 3. Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 116/27.09.2012, precum și orice altă prevedere contrară. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică  domnului Marius Oprescu - Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt, domnului Virgil Delureanu - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, Arhitectului Şef 
al Judeţului – Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu, 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi 
de Canalizare „Oltul”, pentru aducere la îndeplinire, domnului Paul Stănescu, Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt, iar în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării sale, va fi transmisă, în copie, 
asociaţilor şi preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”. 

 
PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 
 

    CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                  Secretarul Județului  

                                                        Gabriel BULETEANU                                  
 Slatina, 28.07.2016 
Nr. 128 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

II. DISPOZIȚII 
 

DISPOZIŢIE 
Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2016  

Având în vedere: - nota de fundamentare nr.7445/21.07.2016 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- adresa Scolii Populare de Arte si Meserii Slatina nr.561/18.07.2016 inregistrata la Consiliul 
Judetean Olt sub nr.7327/19.07.2016. 

- prevederile art.49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
si completarile  ulterioare; 

- prevederile lit.A pct.1.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv inscrise in Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.923/2014, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

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

- prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.460/14.12.2015 cu privire la 
organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern/managerial in cadrul 
Consiliului Judetean Olt.        
In temeiul art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

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

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 
 Art.1. Se aproba virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Directiei Economice Buget-Finanţe, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt si Scolii Populare de Arte si Meserii  pentru 
aducerea  la îndeplinire . 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

                                                                                                                      Avizat, 
                                                                     Secretar al  Judeţului 

                                                                                Gabriel BULETEANU SLATINA, 21.07.2016 
Nr. 215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                             Anexă la Dispozitia nr. 215/21.07.2016                          
   

VIRĂRI DE CREDITE BUGETARE ÎN CADRUL ACELUIAŞI CAPITOL BUGETAR  
PE SUBDIVIZIUNILE CLASIFICATIEI BUGETARE ÎN TRIMESTRUL III 2016 

 
Cap.67.10 ,, CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE,, 
Subcap.67.10.03.05,, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina ,, Titlul II –Bunuri si servicii      
 

Cod 
indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 
67.10.03.05 Şcoala Populară de Arte şi Meserii -22 +22 

20 Bunuri si servicii din care pe articole si pe alineate: 
-22 +22 

20.05.30 Alte obiecte de inventar  +11 
20.13 Pregatire profesionala  +11 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -22  
 
 
 
 

Director executiv 
Constanţa DUMITRU 
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