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I. HOTĂRÂRI 
 
 
 

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

îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna 

IULIE 2016 
  

 
 Având  în vedere : 
 expunerea de motive nr.8324/11.08.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.8325/11.08.2016; 
 raportul nr.8326/11.08.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
 raportul nr.8713/23.08.2016 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.60779/11.08.2016, comunicat cu adresa nr.60780/11.08.2016, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.8323/11.08.2016; 

 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 IULIE 2016, după cum urmează:   

 

Nr. 
Crt. Denumire centru 

Cheltuieli 
de 

personal 
(lei) 

Cheltuieli 
cu bunuri 
si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 
totale 

realizate în 
luna 

IULIE 
2016 

Nr. mediu 
de asistaţi  

în luna 
IULIE 
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 

 
230.255 48.367 278.622 98,00 2.843,08 

2 
Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă  
ŞOPÂRLIŢA 

 
118.645 34.238 152.883 58,00 2.635,91 



 

0 1 2 3 4=col 2+col3 5 6 = col 4/col 5 
3 

Centrul de 
Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
127.799 34.512 162.311 64,00 2.536,11 

4 
Centrul de 

Recuperare şi 
Reabilitare 
CARACAL 

116.533 52.218 168.751 52,00 3.245,21 

5 
Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 
SPINENI 

112.087 47.066 159.153 74,61 2.133,13 

6 
Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 
CORABIA 

96.868 28.971 125.839 32,87 3.828,38 

7 
Centrul de Integrare 

prin Terapie 
Ocupationala 

Draganesti Olt 
32.424 27.066 59.490 28,74 2.069,94 

8 Centrul de Îngrijire 
și Asistență Băbiciu 18.737 4.773 23.510 11,62 2.023,24 

9 TOTAL 853.348 277.211 1.130.559 419,84 2.692,83 
 
 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, 25.08.2016 
Nr.129  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 26 voturi „pentru” și 1 „abținere”. 

 
 
 



 

 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, 

pe anul 2016 
 

               Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 8521 /17.08.2016, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr. 

8522 /17.08.2016; 
 Raportul nr. 8523 /17.08.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
  Raportul nr. 8714 / 23.08.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - 

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 4/28.01.2016, cu privire la 

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

 Prevederile art. 54 alin. (1), pct. a), alin (2) și anexei nr. 3 – poziția nr. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 
 Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările și completările ulterioare; 
 Prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr. 104, 105 și 125 din data de 

28.07.2016 cu privire la aprobarea documentațiilor tehnico – economice pentru obiectivele de 
investiții:  

„Realizare instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu”; 
 „Realizare sistem de detecție și semnalizare incendiu la Biblioteca Județeană Ion 
Minulescu”; 
 „Reabilitare-Reparație Capitală a Imobilului Ambulatoriu de Specialitate Drăgănești 
Olt, faza studiu de fezabilitate”; 

 Adresa nr. 22130/17.08.2016, a Spitalului Județean de Urgenta Slatina, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 8514/17.08.2016; 

 Adresa nr. 3020416/17.08.2016, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8531/17.08.2016; 

 
       În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 97 alin. (1) și 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 JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de 
Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 1a , 1b.   

  
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexelor nr. 2, 2a , 2b.    
 
Art.3. Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 

categorii de bunuri repartizate 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. 3.    

 
Art.4. Se aprobă fișele obiectivelor de investiții: „Realizare instalație de hidranți interiori 

la Biblioteca Județeană Ion Minulescu”, „Realizare sistem de detecție și semnalizare incendiu la 
Biblioteca Județeană Ion Minulescu”, și „Reabilitare-Reparație Capitală a Imobilului 



 

Ambulatoriu de Specialitate Drăgănești Olt, faza studiu de fezabilitate”, pe anul 2016, conform 
anexelor nr.4, 5 și 6.  

 
Art.5. Se aprobă rectificarea Listei Obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de 

investiții” defalcată pe categorii de bunuri, pe anul 2016, conform anexei nr. 7.  
 
Art.6.  Anexele nr. 1 - 7  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe,  Serviciului  

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

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

  
                                                                                                                             Contrasemnează,   

                                                                                   Secretar al Judeţului Olt                                                                                                    
Gabriel BULETEANU  

 
 

SLATINA, 25.08.2016 
Nr. 130 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de  27  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. 8524/17.08.2016 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 
8525/17.08.2016; 
- raportul nr.8526/17.08.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
- raportul nr.8715/23.08.2016 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 exercițiului 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 finanțele publice locale, cu 
modificările și 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. 
- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.107/28.07.2016 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 1.253.000 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 Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului 

Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, Trezoreriei Municipiului Slatina,  în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul 
Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE  
 Marius OPRESCU                                                                                                                             

  
 
 

                                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                             Gabriel BULETEANU  
 
     

SLATINA, 25.08.2016 
Nr.131  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 27 voturi „pentru”. 
  
 



 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016, 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.164 din 17.12.2015 
  
     

Având în vedere: - Expunerea de motive nr.7566/25.07.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.7567/25.07.2016; 

-  Raportul nr. 7568/25.07.2016 al Direcției Economice, Buget Finanțe; 
- Raportul nr. 8716/23.08.2016 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
- Raportul nr. 8766/23.08.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice și comerț; 
- Prevederile art. 84 alin. (5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind noul Cod Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Adresa nr.1243/13.07.2016 a Direcției pentru Agricultură Olt, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 7086/13.07.2016 
- Adresa nr.1244/13.07.2016 a Direcției pentru Agricultură Olt, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.7087/13.07.2016; 
În temeiul prevederilor 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  h o t ă r â r e: 

 
Art.1. Se modifică prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2016 la nivelul 

județului Olt, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 164 din 17.12.2015, conform 
propunerilor de modificare înaintate de Direcţia pentru Agricultură Olt, pentru evaluarea în lei a 
arendei care se exprimă în natură, conform legii, după cum urmează: 

- grâu – preţ mediu = 0,48 lei/kg; 
- orz – preţ mediu = 0,5 lei/kg; 
- porumb – preţ mediu = 0,5 lei/kg; 
- rapiţă –  preţ mediu = 1,2 lei/kg; 
- floarea soarelui – preţ mediu = 1,1 lei/kg. 
Art. 2 Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării 

noilor prețuri către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în presa locală și se comunică Direcţiei Economice, 

Buget – Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Olt, Direcţiei pentru Agricultură Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

          
 

PREŞEDINTE  
Marius OPRESCU  

                                                  CONTRASEMNEAZA, 
                                                           Secretar al Judeţului Olt 

                                                               Gabriel BULETEANU 
 Slatina, 25.08.2016 

Nr. 132 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 de voturi ”pentru”. 



 

 
 
 

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

persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale DINU TUDOR INTIM SNC 
 
 
 
 

Având în vedere:  - Expunerea de motive nr.8453/17.08.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.8454/17.08.2016; - Cererea  domnului TUDOR GEORGE în calitate de administrator al S.C DINU TUDOR 
INTIM SNC cu sediul în localitatea  Caracal, str. Neagoe Basarab, nr. 18, județul Olt, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 7453/21.07.2016, prin care solicită acordarea unei 
licențe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, pe traseul  CARACAL– COMANCA – DEVESELU; 
-  Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr.1224/29.07.2016, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 8086/02.08.2016; 
-  Raportul  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii  din   cadrul  aparatului  de  specialitate   al Consiliului Judeţean Olt  nr.8455/17.08.2016; 
- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ 
nr.8767/23.08.2016; 
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură nr.8797/25.08.2016; - Prevederile art.5, art.17 alin.(1) lit.p) şi ale art.38 alin.(7) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.4 lit.h), art.31 alin.(11) şi (2), art.35 alin.(1), (3) şi (5), art.37 din Normele 
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

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

Consil iul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.1. Se aprobă atribuirea unei licențe de traseu, operatorului de transport rutier                                                  
S.C. DINU TUDOR INTIM SNC pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane 
prin curse regulate speciale, pe traseul CARACAL – COMANCA – DEVESELU, conform 
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Licența de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal 
cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 
compartimentele de specialitate de transport din cadrul autorităţilor  administraţiei publice 
locale, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate şi după 
achitarea tarifului stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 174/20.12.2013. 

 
 



 

 Art.3. Licenţa de traseu este valabilă până la data de 19.07.2017, când expiră perioada de 
valabilitate a contractului încheiat de operatorul de transport menţionat la art.1, cu beneficiarul. 

 Art.4. Retragerea licenţei de traseu se face de către compartimentul specializat de 
transport din cadrul Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei; 
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport a unor abateri grave de la 

prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului 
pentru efectuarea transportului public local; 

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 
d) la retragerea licenţei de transport. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea 

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea 
Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. 
DINU TUDOR INTIM SNC în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
  

                                                                                          Contrasemnează 
                                   Secretar al Judeţului 

                                                                                                         Gabriel  BULETEANU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 25.08.2016 
Nr.133 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 de voturi ,,pentru”. 
 
                    
 
                                                                                         



 

ROMÂNIA                                                                                                    ANEXA  
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                         la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                                  
Direcţia Tehnică şi Investiţii                                                              nr. 133/25.08.2016 
Autoritatea Judeţeană de Transport         
      
 
 
 
  
Tabel privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate special 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 

                                                                                                                 
                                                                                       Contrasemnează 

                          Secretar al Judeţului 
                                                                                                       Gabriel  BULETEANU  
 
 
   
     Director Executiv 
         Cornel MOTOI 
 

 
 

                                                                                                                           Şef Serviciu 
                                                                                                                       Costinel  NETCU 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Seria şi nr. licenţei 
de traseu 

Operatorul de transport 
rutier căruia i s-a 
atribuit licenţa de 

traseu 
Traseul/ Auto 

 
 

1. 
Seria LST OT 

nr.0000088 
Valabilă până la data 

de 
19.07.2017 

SOCIETĂȚII 
COMERCIALE  

DINU TUDOR INTIM 
SNC 

CARACAL- COMANCA 
 DEVESELU 
OT-09-GSM 

 
 



 

 
 
 

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

 
 
Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 8551/18.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
8552/18.08.2016 ; 
- Adresa nr. 101/GSE/08.08.2016 a S.C. GEO SERVICE ENGINEERING S.R.L., înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8243/09.08.2016; 
- Raportul comun nr. 8553/18.08.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 8751/23.08.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 8768/23.08.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice și comerț; 
- Raportul nr. 8799/25.08.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului 
bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Olt ,cu modificarile și completarile 
ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Olt, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, 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  2, după cum urmează: 
- Poziția nr. 6, coloana 3 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, 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 
judeţul Olt, 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=1.387.894 
mp conform anexei nr. 1. 

- Poziția nr. 27, coloana 3 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, 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, va avea următorul cuprins:  
Coloana 3 „Recea - Lim. jud. Argeș; L=45,728 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=655.344 mp” 
conform anexei nr. 2. 
 

Art.2. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 



 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr. 119/28.07.2016 cu privire la modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Olt, își încetează aplicabilitatea. 

 
Art.4. 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, 25.08.2016 
Nr. 134 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 de voturi „pentru”.  
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului 

  
 

Având în vedere:  expunerea de motive nr. 8381/16.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.8382/16.08.2016;  raportul nr.8383/16.08.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

 raportul nr.8752/23.08.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

 raportul nr.8722/23.08.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive 
şi de Agrement; 

 raportul nr.8717/23.08.2016 al Comisiei Studii Economico-Sociale, Buget – Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

 adresa-fax nr.205637/03.08.2016 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8118/03.08.2016, prin care s-a solicitat 



 

Consiliului Județean Olt transferul în interesul serviciului al domnului Marinescu Emil Vergilius; 
 adresa nr.8118/04.08.2016 a Consiliului Județean Olt înaintată Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, prin care s-a comunicat acordul Consiliului Județean Olt cu privire la 
transferul în interesul serviciului al domnului Marinescu Emil Vergilius la Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Olt; 

 acordul exprimat în scris al domnului Marinescu Emil Vergilius cu privire la transferul în 
interesul serviciului înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.8034/29.07.2016; 

 Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.1106/R/08.08.2016 înregistrat 
la Consiliul Județean Olt sub nr.8256/09.08.2016;  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.108/29.07.2013 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ OLT, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.52/24.03.2016 cu privire la 
înființarea unui post aferent personalului contractual de execuție în statul de funcţii al 
Camerei Agricole Județene Olt; 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.233/05.08.2016 
referitoare la modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului;  prevederile art.1 alin.(1) și (2) și art.6 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind 
înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de 
consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă;  prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la 
împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt;  prevederile art.87 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.90 alin.(1) lit.a) și alin.(2)–(4) și (6) din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările 
și completările ulterioare, 

             
  În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. e), 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. Începând cu data de 08.08.2016 se aprobă modificarea raportului de serviciu al 
domnului Marinescu Emil Vergilius, prin transfer în interesul serviciului de la Camera Agricolă 
Județeană Olt, de pe funcția publică de conducere de director executiv, la Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Olt, pe o funcție publică de aceeași 
categorie, clasă și grad profesional, în conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) lit.a) și alin.(2)-
(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2) , cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 2. Statul de funcţii pentru personalul din cadrul Camerei Agricole Județene Olt 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.108/29.07.2013, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.52/24.03.2016, se modifică în mod corespunzător cu prevederile 
art.1 din prezenta hotărâre.   

 
Art. 3. Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Olt nr.233/05.08.2016 referitoare la modificare raport de serviciu prin 
transfer în interesul serviciului. 

 



 

            Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt și Camerei Agricole Județene Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 
Direcției pentru Agricultură Județeană Olt, domnului Marinescu Emil Vergilius, Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului 
– Judeţul Olt. 
 
 
 

     PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
                                                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                               

                                                                                     Secretar  al  Judeţului                     
                                                                                     Gabriel BULETEANU 

 
 
 

Slatina, 25.08.2016 
Nr.135 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  27 de voturi pentru. 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE cu privire la : -  înființarea funcției contractuale de director general  adjunct 
al Serviciului Județean de Pază Olt; 

-aprobarea organigramei și a statului de funcții 
pentru Serviciul Județean de Pază Olt. 

 
Având în vedere: 
 expunerea de motive nr.8477/17.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.8478/17.08.2016;  raportul nr.8479/17.08.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

 raportul nr.8753/23.08.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

 raportul nr.8723/23.08.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive 
şi de Agrement; 

 raportul nr.8718/23.08.2016 al Comisiei Studii Economico-Sociale, Buget – Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

 Adresa Serviciului Județean de Pază Olt nr.804/17.08.2016  înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.8471/17.08.2016; 

 prevederile Hotărârii nr.6/12.08.2016 a Consiliului de Administrație al Serviciului 
Județean de Pază Olt; 

 prevederile art.20 din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Poliției Comunitare, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. XVI alin. (2) lit. b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în 



 

mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 prevederile art.1 alin. (1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. III alin.(8) 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 ulterioare, 

 prevederile Anexei nr.VIII cap.I, art.4 din Legea cadru nr.284/2010, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 prevederile art. 83 lit. j) din Anexa nr. VII la Legea cadru nr.284/2010, 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 administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 Art. 1. Se aprobă înființarea funcției contractuale de director general adjunct al 
Serviciului Județean de Pază Olt, cu menținerea numărului de personal aprobat pentru Serviciul 
Județean de Pază. 

 Art. 2. Se aprobă organigrama și statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt la 
nivelul a 92 posturi conform anexelor nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre, după cum urmează: 

- personalul de conducere    - 3 posturi; 
- personal tehnico-economic, de altă 

specialitate și administrativ   - 7 posturi; 
- personal de pază     - 82 posturi. 
Art. 3. La data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 
Art.4. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.09.2016 și se 

comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Serviciului 
Județean de Pază Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 
Instituției Prefectului - Județul Olt. 
    
 

PREŞEDINTE  
Marius OPRESCU 

 
                                                            CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                               

                                                                                    Secretar  al  Judeţului                     
                                                                                     Gabriel BULETEANU 

 
 
 
Slatina, 25.08.2016 
Nr.136 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  26 de voturi ʺpentruʺ și 1 vot ʺîmpotrivăʺ. 

 
 



 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: aprobarea componenței Colegiului Director  

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 
 
 
 

Având în vedere: - Expunerea de motive nr.8596/19.08.2016 referitoare la proiectul de hotărâre 
nr.8597/19.08.2016; - Raportul nr.8598/19.08.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; - Raportul nr.8710/23.08.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; - Raportul nr.8754/23.08.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; - prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) - (3), art.113 alin.(1) și (2) din Legea 
asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare; - prevederile art.4 alin.(1), art.6 și art.7 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare 
şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului României nr.1434/2004, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.34 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înscris în Anexa nr.57 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016; - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.126/28.08.2014 cu privire la 
aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016  cu privire la 
constituirea Consiliului Judeţean Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale din data 
de 5 iunie 2016; 

- Adresa nr.60365/09.08.2016 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.8262/09.08.2016, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt a solicitat actualizarea componenței  Colegiului Director al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului; - Dispoziția Președintelui Consiliului Olt nr.310/12.11.2014 referitoare la încetarea 
modificării raportului de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de 
conducere de Secretar al județului, grad II, nivel studii S, clasa de salarizare 91; numire în 
funcția publică de conducere de Secretar al județului, grad II, nivel studii S, clasa de 
salarizare 91; stabilire drepturi salariale; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.84/27.06.2013 cu privire la numire în funcție publică 
de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt; încetare modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a 
funcției publice de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; - Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.7767/14.08.2013 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere de ȘEF SERVICIU și stabilire drepturi salariale; - Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3661/09.03.2011 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, 



 

conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1964/02.02.2010 referitoare la 
reîncadrare în funcție publică, conform Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice și stabilire drepturi salariale; - Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3604/09.03.2011 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, 
conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
(r2), cu modificările și completările ulterioare și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3608/09.03.2011 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, 
conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1969/02.02.2010 referitoare la 
reîncadrare în funcție publică, conform Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice și stabilire drepturi salariale; - Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.8955/16.09.2013 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere de ȘEF SERVICIU și stabilire drepturi salariale; - Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1975/02.02.2010 referitoare la 
reîncadrare în funcție publică, conform Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3590/09.03.2011 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, 
conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
(r2), cu modificările și completările ulterioare și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5329/29.04.2016 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere; - Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4368/06.04.2010 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere de Director general adjunct; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4369/06.04.2010 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere de Director general adjunct. 

 
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit. a) pct.2, 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 componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 
Președinte: - Gabriel Buleteanu  Secretar al Județului Olt; 
Membri: - Dorin - Teodor Postelnicu  Consilier Județean; 
- Mariana Matei    Consilier Județean; 
- Gheorghe Alin Sorin Ciucu  Consilier Județean; 
- Rădița Piroșca    Director General - D.G.A.S.P.C Olt; 
- Cristian - Nicolae Lungu  Director General Adjunct - D.G.A.S.P.C Olt; 
- Ilie Alexie    Director General Adjunct - D.G.A.S.P.C Olt; 
- Sorin - Mihail Gheorghe  Șef serviciu - Serviciul monitorizare,  
                                                                       analiză statistică, indicatori asistență socială și 



 

                                                                        incluziune socială, comunicare, registratură și relații 
                                                                        cu publicul - D.G.A.S.P.C Olt; - Oana - Mădălina Constantin  Șef birou – Biroul adopții și postadopții -  

                                                     D.G.A.S.P.C Olt; -  Mariana - Daniela Toma Șef serviciu – Serviciul evaluare complexă a 
Copilului - D.G.A.S.P.C Olt; 

- Viorica Stoica Șef serviciu – Serviciul de evaluare inițială, 
intervenție în regim de urgență în domeniul 
asistenței sociale, intervenție în situație de abuz, 
neglijare, trafic, migrațiune și repatrieri și violență 
în familie și telefonul pentru semnalarea cazurilor 
de urgență - D.G.A.S.P.C Olt; 

- Nicoleta Moraru Șef serviciu – Serviciul pentru îngrijire de tip 
rezidențial a copilului - D.G.A.S.P.C Olt; 

- Mădălina - Ștefania Petre Șef serviciu – Serviciul management de caz pentru 
adulți, asistență persoane vârstnice și monitorizare 
servicii sociale - D.G.A.S.P.C Olt; 

- Iuliana Stănoiu    Șef Birou – Biroul Resurse Umane –  
D.G.A.S.P.C Olt; 

-          Carmen - Elena Stamate Șef serviciu – Serviciul economic și financiar 
contabil - D.G.A.S.P.C Olt; 

-          Dumitru - Eleodor Iosim Șef serviciu - Serviciul achiziții publice și 
contractare servicii sociale - D.G.A.S.P.C Olt; 

-          Pîrvu - Lucică Olteanu Șef serviciu – Serviciul patrimoniu, tehnic, 
securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva 
incendiilor, protecția mediului, administrativ și 
aprovizionare. 

 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi 

încetează aplicabilitatea. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului 

Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt și 
persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
    

 
PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 

 CONTRASEMNEAZĂ   
                                                                                       Secretar al  Judeţului, 

                                                                                     Gabriel BULETEANU 
 
 
Slatina, 25.08.2016 
Nr.137 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 de voturi „pentru” și 4 abțineri. 

 



 

HOTĂRÂRE    
cu privire la:  transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina ca urmare a promovării   
   
 

Având în vedere:  - expunerea de motive nr.8601/19.08.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.8602/19.08.2016;  
- raportul nr.8603/19.08.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- raportul nr.8711/23.08.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
- raportul nr.8724/23.08.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 
- raportul nr.8755/23.08.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.21754/10.08.2016, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.8288/10.08.2016; 
- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.430/21.06.2016 
referitoare la promovarea în funcția de economist gradul I a d-nei Racheru Mariana, economist 
gradul II la Serviciul R.U.N.O.S.; 
- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.431/21.06.2016 
referitoare la promovarea în funcția de economist gradul I a d-nului Rusu Ion, economist gradul 
II la Serviciul R.U.N.O.S.; 
- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.432/21.06.2016 
referitoare la promovarea în funcția de economist gradul I a d-nei Mănescu Adriana, economist 
gradul II la Biroul contabilitate; 
- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.433/21.06.2016 
referitoare la promovarea în funcția de economist specialist gradul IA a d-lui Ghimiși Marius-
Cosmin, economist specialist gradul I la Serviciul achiziții publice, modificată prin Decizia 
Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.607/19.08.2016;  
- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.434/21.06.2016 
referitoare la promovarea în funcția de economist specialist gradul IA a d-lui Petrescu Florin-
Mirel, economist specialist gradul I la Serviciul achiziții publice, modificată prin Decizia 
Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.608/19.08.2016;    
- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.473/29.06.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic specialist a d-nei dr.Vânătoru Manuela Andreea, 
medic rezident an V pe post, specialitatea „medicină de urgență” la Unitatea de Primire Urgențe; 
- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.489/29.06.2016 
referitoare la promovarea d-nei Tecuceanu Claudia Ramona în funcția de psiholog practicant la 
secția ATI; 
- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.498/30.06.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic primar a d-nei dr.Ciobîrcă Diana Maria – medic 
specialist, specialitatea „otorinolaringologie” la secția ORL; 
- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.501/30.06.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic specialist a d-nei dr.Pârvu Alina Elena – medic 
rezident an IV, specialitatea „neonatologie” la secția Neonatologie;  
- prevederile Hotărârilor Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina nr.1/08.06.2016, nr.4/23.06.2016 și nr.14/23.06.2016;                                                                                                                            
- 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, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016 cu privire la aprobare transformare 
posturi în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 



 

- prevederile art.180 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 947/2009; 
- prevederile art.1 pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.921/2006 privind 
stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 
- prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f), art.17 şi art.41 alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din 
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile lit.C.(„Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din 
compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii”)  pct.I. lit.b). din cap.II 
din anexa nr.I și pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico sanitar şi 
auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico - socială’’) lit.a) și b) 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 Ordinul 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 punctelor I și V din 
Anexa la Ordinul nr.1470/2011; 
- prevederile art.1 alin.(1)-(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; 
- prevederile art.41 alin.(2) și alin.(7)-(8) și art.45² alin.(1) 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, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

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 9 posturi din statul de funcţii al Spitalului Județean de 
Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016, începând cu data de 01.07.2016 
astfel: 

- postul de economist, gradul II, nivel de studii S (poziția nr.2060 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.76/21.04.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016), 
se transformă în post de economist, gradul I, nivel  de studii S, de la Serviciul resurse 
umane, normare, organizare, salarizare; 

- postul de economist, gradul II, nivel de studii S (poziția nr.2062 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.76/21.04.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016), 
se transformă în post de economist, gradul I, nivel  de studii S, de la Serviciul resurse 
umane, normare, organizare, salarizare; 



 

- postul de economist, gradul II, nivel de studii S (poziția nr.2078 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.76/21.04.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016), 
se transformă în post de economist, gradul I, nivel  de studii S, de la Biroul contabilitate; 

- postul de economist, gradul I, nivel de studii S (poziția nr.2089 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.76/21.04.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016), 
se transformă în post de economist specialist, gradul IA, nivel  de studii S, de la Serviciul 
achiziții publice; 

- postul de economist, gradul I, nivel de studii S (poziția nr.2090 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.76/21.04.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016), 
se transformă în post de economist specialist, gradul IA, nivel  de studii S, de la Serviciul 
achiziții publice; 

- postul de medic rezident anul V, nivel de studii S (poziția nr.2248 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.76/21.04.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016), 
se transformă în post de medic specialist, nivel de studii S, de la Unitatea de Primire 
Urgențe; 

- postul de psiholog stagiar, nivel de studii S (poziția nr.740 în Statul de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.76/21.04.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016), 
se transformă în post de psiholog practicant, nivel  de studii S, de la Secția A.T.I.; 

- postul de medic specialist, nivel de studii S (poziția nr.654 în Statul de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.76/21.04.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016), 
se transformă în post de medic primar, nivel  de studii S, de la Secția O.R.L.; 

- postul de medic rezident anul IV, nivel de studii S (poziția nr.931 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.76/21.04.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.124/28.07.2016), 
se transformă în post de medic specialist, nivel  de studii S, de la Secția neonatologie. 
Art.2 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.124/28.07.2016, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.  

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 
PREŞEDINTELE 
Marius OPRESCU                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                        Secretar al județului 
                                                                                        Gabriel BULETEANU     

 
Slatina, 25.08.2016, 
Nr.138 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” 



 

 
 

HOTĂRÂRE                                                                                                                     
                  cu privire la: transformare post la Cabinetul Președintelui  

     Consiliului Judeţean Olt 
 
 
 
 

         Având în vedere:    - expunerea de motive nr.8429/16.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
8430/16.08.2016; 

   -  raportul nr.8431/16.08.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Olt; 
   - raportul nr.8756/23.08.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
   - raportul nr.8725/23.08.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 
   -  raportul nr.8719/23.08.2016 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget– 

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
   - prevederile art.105 din Legea privind administraţia publică locală nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.99/12.08.2010 cu privire la aprobare 

organigramă, număr de personal, stat de funcții, număr total de funcții și ponderea funcțiilor 
publice pe categorii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 Judeţean Olt, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.229/01.08.2016 referitoare la aprobarea statului de personal pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, precum 
și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, cu drepturile salariale 
începând cu data de 1 august 2016, cu modificările 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 postului vacant, aferent funcţiei contractuale de execuţie 
de referent, nivel studii M, din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt (poziţia 
nr.145 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 
și completările ulterioare), în post de consilier, nivel studii S.  

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

Consiliului Judeţean Olt precum și din cadrul Cabinetului Președintelui, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare și statul de 



 

personal aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.229/01.08.2016, se 
modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 la prezenta hotărâre. 

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

Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
                                                             
                         

CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                               
                                                                     Secretar  al  Judeţului                    

                                                                     Gabriel BULETEANU  
 
 
Slatina  25.08.2016 
Nr. 139 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi „pentru”. 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
          cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în cadrul    

Consiliului de Administrație al Școlii Populare de Arte și Meserii                          
 
 
 
  Având în vedere:  expunere de motive nr.8608/19.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.8609/19.08.2016; 
 raportul nr.8610/19.08.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare;  raportul nr.8757/23.08.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;  raportul nr.8712/23.08.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte  adresa Școlii Populare de Arte și Meserii nr.508/04.07.2016, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.7019/12.07.2016; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.176/17.12.2015 au privire la aprobare 
număr de personal, organigramă, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 



 

2015 – 2016 și  Regulament de Organizare și Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii; 
 prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.4 alin.(1) - (3) și art.5 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art.42, art.43 și art.44 alin.(1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.176/17.12.2015,  
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.f) 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 desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt: domnul Bărbulete Ion – 

Adrian și respectiv, domnul Radu Marian, consilieri județeni, în calitate de membri în Consiliul 
de Administrație al Școlii Populare de Arte și Meserii. 

  Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Bărbulete Ion – Adrian și domnului 

Radu Marian, Școlii Populare de Arte și Meserii în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate a 
Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean și Instituției Prefectului – Județul 
Olt. 

    
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                        Secretar al județului 
                                                                                                        Gabriel BULETEANU      

 
 
 
 
 
Slatina 25.08.2016 
Nr.140 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 de voturi ʺpentruʺ și 2 abțineri.                                                                                           
 
 



 

 
 

HOTĂRÂRE cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în cadrul Consiliului 
de administrație al Serviciului Județean de Pază Olt 

  
 

 Având în vedere: 
 expunerea de motive nr.8480/17.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.8481/17.08.2016;  raportul nr.8482/17.08.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

 raportul nr.8758/23.08.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

 raportul nr.8726/23.08.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive 
şi de Agrement; 

 adresa nr.804/17.08.2016 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8471/17.08.2016, 
prin care Serviciul Județean de Pază Olt a solicitat Consiliului Județean Olt numirea unui 
nou membru în Consiliul de Administrație al Serviciului Județean de Pază Olt, ca urmare a 
încetării mandatului de consilier județean al domnului Brînaru Gheorghiță; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.89/22.09.2005 cu privire la înființarea, 
organizarea și funcționarea Serviciului Județean de Pază Olt;  

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.35/24.02.2011 cu privire la aprobare 
organigramă, număr de personal, stat de funcții, Regulament de organizare şi funcționare şi 
Consiliu de administrație pentru Serviciul Județean de Pază Olt; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.105/27.09.2012 cu privire la 
modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.35 din 24.02.2011 cu 
privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, Regulament de 
organizare şi funcţionare şi Consiliul de administraţie pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.70/24.04.2014 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt și înlocuire membru în 
Consiliul de administrație al Serviciului Județean de Pază Olt; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016 cu privire la constituirea 
Consiliului Judeţean Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016; 

 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.12 și art.19-22 din Regulamentul de organizare şi funcționare a 
Serviciului Județean de Pază Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.35/24.02.2011, 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.16/31.01.2013 cu privire la numire în 
funcţia de conducere de Director general al Serviciului Județean de Pază Olt; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.113/28.07.2016 cu privire la încetarea 
suspendării contractului individual de muncă şi reluare activitate în funcţia de conducere de 
Director general al Serviiului Judeţean de Pază Olt; 

 prevederile Deciziei Directorului Serviciului Judeţean de Pază Olt nr.86/25.09.2006 
referitoare la numire în funcţie de conducere; 

 În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera c), art.97 alin.(1) şi 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 desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt în cadrul Consiliului de 
administrație al Serviciului Județean de Pază Olt, după cum urmează: 

− GĂLAN Valeria    - Consilier județean; 
− GHEORGHE Ionel-Cristian  - Consilier județean; 
− MOISESCU Ion    - Consilier județean. 

 
Art. 2. Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie al Serviciului Judeţean de 

Pază Olt, după cum urmează: 
− POPA Emil-Costin   - Director general, Serviciul Judeţean de Pază  

Olt; 
− BARBU Ion    - Şef serviciu, Serviciul Judeţean de Pază Olt; 
− GĂLAN Valeria    - Consilier județean,  

reprezentant al Consiliului Judeţean Olt; 
− GHEORGHE Ionel-Cristian  - Consilier județean,  

reprezentant al Consiliului Judeţean Olt; 
− MOISESCU Ion    - Consilier județean,  

reprezentant al Consiliului Judeţean Olt. 
 

 Art. 3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea. 

 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului 

Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Serviciului Judeţean de Pază Olt şi persoanelor nominalizate la art.2 
din hotărâre în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.   

 
 
 

 
     PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 

                                                             
            CONTRASEMNEAZĂ                                                                                   

                                                                                      Secretar  al  Judeţului                     
                                                                                        Gabriel BULETEANU  

 
 
 
Slatina, 25.08.2016 
Nr.141 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  24 de voturi ʺpentruʺ, 2 abțineri și 1 vot împotrivă. 
 



 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km din drumul județean DJ 546, 
de la km 89+705 la km 96+640, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al 

municipiului Slatina  
 

Având în vedere : - Expunerea de motive nr. 8405/16.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
8406/16.08.2016; - raportul nr. 8407/16.08.2016 al Serviciului dezvoltare regională; 
- raportul nr. 8759/23.08.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ; 
- raportul nr.8784/24.08.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ;  
- raportul nr.8800/25.08.2016  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; 
- Adresa S.C. GEO SERVICES ENGINEERING SRL nr. 101/GSE/08.08.2016   
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8243/09.08.2016 privind necesitatea revizuirii 
Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 121/28.07.2016 ca urmare a rectificărilor Centralizatorului 
lungimi, suprafețe și construcții pentru DJ 546 în urma unor verificări suplimentare efectuate în 
teren;  
- Centralizatorul lungimi , suprafețe și construcții pentru DJ 546 transmise de S.C. GEO SERVICES ENGINEERING SRL în urma revizuirii 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 6,935 km din drumul județean DJ 

546, de la km 89+705 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, însușit prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.41/2001, cu modificările și completările ulterioare, 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. Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 121/28.07.2016 

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 își încetează aplicabilitatea.  

 
Art.4. 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 municipiului Slatina, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt.   

  
 
 
 
 

PREŞEDINTE,   
Marius OPRESCU  

 
 
 
 

 
                      Contrasemnează, 

                                     Secretar al Judeţului, 
                                                                                                            Gabriel BULETEANU  

 Slatina, 25 august 2016 
Nr. 142 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 27 de voturi “Pentru” 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  cu privire la:  aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa 
(intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 
 
 
 PROIECT “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție 

DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)” 
Axa prioritară 6 : Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională 
Prioritatea de Investitii:  6.1 – Stimularea Mobilității Regionale prin Conectarea Nodurilor 
Secundare și Terțiare la Infrastructura TEN-T , inclusiv a Nodurilor Multimodale. 
Apel de proiecte nr : POR 2016/6/6.1/1 
 
 
 



 

Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr.8391/16.08.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.8392/16.08.2016 ; 
 raportul nr. 8393/16.08.2016 al Serviciului Dezvoltare Regională; 
 raportul nr. 8760/23.08.2016 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
 raportul nr.8798/25.08.2016  al  Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură 
 raportul nr.8785/24.08.2016  al  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice şi comerţ; 
 Prevederile cap. 3. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 

2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. 
POR 2016/6/6.1/1- varianta consolidată;  

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

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

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum județean 
DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 

2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele 
finanțate din alte surse de finanțare- de la km 55+536 la km 56+914, de la km 60+128 la km 
63+601, de la km 89+705 la km 98+182), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T. 

 Art.3. Se aprobă proiectul “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție 
DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)” în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 
6.1.,Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale, nr. apelului de proiecte POR 
2016/6/6.1/1.   

Art 4. Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Olt - lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dăneasa, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Orașul  Drăgănești-Olt, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 



 

Mărunței, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Coteana, Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Brebeni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Valea Mare ,Unitatea 
Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Curtișoara, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Teslui, Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Verguleasa-parteneri,  în vederea implementării în comun a proiectului 
“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție 
DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, conform Acordului de parteneriat, Anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “ Modernizare drum județean DJ 546, 

Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)” în 
cuantum de 129.105.911,55 lei (inclusiv TVA). 

 
Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Olt, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6.995.651,55 lei, 
reprezentând cofinanțarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa 
(intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”. 

 
Art 7. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6)-Slatina 
(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)” pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Unității Administrativ-Teritoriale Județul 
Olt. 

 
Art. 8. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
Art.9. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului 

“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție 
DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor 
suporta de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt. 

 
Art.10. Se împuternicește domnul Oprescu Marius, în calitate de  Președinte al 

Consiliului Județean Olt, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele 
Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt-lider de proiect şi al Partenerilor. 

 
Art.11. Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.73/21.04.2016 

privind aprobarea proiectului Modernizare drum judetean DJ 546, km 54+300-km 127+200, 
L= 59,864 km, Dăneasa (intersecție DN6) –Slatina (intersecție DN65) – Verguleasa (intersecție DN 67B) și a cheltuielilor legate de proiect își încetează aplicabilitatea.  

 
     Art. 12. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului  în vederea ducerii 

sale la îndeplinire: - Domnului Oprescu Marius, Președinte al Consiliului Județean Olt - Domnului Soare Nicolae, Primar al  Comunei Dăneasa - Domnului Rotaru Pantelie, Primar al Oraşului Drăgănești-Olt - Domnului Becheanu Alexandru, Primar al Comunei Mărunței - Domnului Costea Vasile , Primar al Comunei Coteana - Domnului Ivan Marian , Primar al Comunei Brebeni - Domnului Iancu George-Daniel, Primar al Comunei Valea Mare - Domnului Moț Constantin-Stelian-Emil, Primar al Municipiului Slatina  - Domnului Ganescu Gheorghe, Primar al Comunei Curtișoara 



 

- Domnului Lăzărescu Mihăiță, Primar al  Comunei Teslui - Domnului Piciu Valentin, Primar al Comunei Verguleasa - Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt - Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU  

 
 
 
  

                    Contrasemnează,  
                                 Secretar al Judeţului, 

                                                                                                        Gabriel BULETEANU   
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 25 august 2016 
Nr. 143 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 27 de voturi “Pentru” 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la:  Adunarea Generală a Acţionarilor  

la S.C. “ OLT DRUM” S.A. Slatina 
           
 
 
   Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8588/ 19.08.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
8589/19.08.2016; 
- Raportul comun nr. 8590/19.08.2016 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi al Serviciului Juridic – 
Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 8761/23.08.2016;                        
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 
8727/23.08.2016; 
- Adresa S.C. „OLT DRUM” S.A. Slatina nr. 1226/11.08.2016 înregistrată la Consiliul Judeţean 
Olt sub nr. 8317/ 11.08.2016; 



 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean  Olt nr. 34/1998 cu privire la reorganizarea R.A. 
OLT DRUM Slatina în societate comercială; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean  Olt nr. 138/27.12.2006 cu privire la Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. „OLT DRUM” S.A. Slatina, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 14 alin.(1)-(3) din Statutul S.C. „OLT DRUM” S.A. Slatina; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean  Olt nr. 96 din 24.06.2016 cu privire la validarea 
mandatelor consilierilor județeni. 

 
În temeiul prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) art. 97  alin. (1), art. 98 

coroborat cu art. 45 alin. (1) şi 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) Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, se 
compune dintr-un număr de 7 consilieri județeni după cum urmează: 

- Gălan Valeria; 
- Postelnicu Dorin Teodor; 
- Ioniță Gherghina; 
- Viorel Dumitrescu; 
- Nicolescu Gabriel Florin; 
- Grecu Ion Cătălin; 
- Bondrescu Ion Lucian  

(2) Consilierii județeni prevăzuți la alin. (1) vor exercita prerogativele Consiliului 
Județean Olt în calitate de acționar unic la S.C. „OLT DRUM” S.A. Slatina. 

 
Art. 2. Pe data prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea. 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi  Investiţii, Direcţiei 

Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi 
Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
membrilor  Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. „OLT DRUM” S.A. Slatina prevăzuți la 
art.1, S.C „OLT DRUM” S.A Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
  
  

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 

 
                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                               Secretarul Judeţului Olt 
                                                                                                           Gabriel BULETEANU  
 
Slatina 25.08.2016 
Nr.  144 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 20 voturi “pentru”. 
 



 

 
HOTĂRÂRE     cu privire la:   desemnarea unui număr de 6 (șase) consilieri județeni  

                pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine 
                Publică (ATOP) 
 
 

 
Având în vedere: - Expunerea de motive nr.8568/18.08.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 
nr.8569/18.08.2016; 

- Raportul nr. 8570/18.08.2016 al Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile 
Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr. 8762/23.08.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- prevederile art.17 alin.(1) și (2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1,3 - 5 și 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității 
Teritoriale de Odine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002;  

- prevederile Hotărârii 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; 

- Ordinul Prefectului Județului Olt nr.198/17.08.2016 cu privire la constituire Comitet de 
organizare A.T.O.P., înregistrat la Consiliului Județean Olt sub nr.8519/17.08.2016;  

 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.f) 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 desemnează un număr de 6 (șase) consilieri  județeni  pentru a  face parte din 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP), după cum urmează: 

- Belinski Pavel; 
- Bondrescu Ion Lucian; 
- Nedelea Ioan; 
- Niculae Florea 
- Nițu Lucian; 
- Vitan Nicolae. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Comitetului de organizare a Autorității Teritoriale 
de Ordine Publică Olt (ATOP), consilierilor județeni nominalizați la art.1, Președintelui 
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 
PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                Secretar al județului 
                                                                                 Gabriel BULETEANU Slatina 25.08.2016 

Nr. 145 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 22 voturi “pentru” și 5 abțineri. 
 



 

 
HOTĂRÂRE cu privire la: încetare mandat de consilier judeţean 

 
  

     Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 8645/22.08.2016 la Proiectul de Hotărâre nr. 8646/22.08.2016; 
- Raportul comun nr. 8647/22.08.2016 al Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu 

Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului și al Serviciului Juridic - Contencios 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr. 8763/23.08.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- demisia domnului Panduru Virgil din calitatea de consilier judeţean, înregistrată la 
Consiliul Judeţean  Olt sub nr. 8637 din 22.08.2016; 

- referatul constatator nr. 8644/22.08.2016 cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean; 

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea privind Statutul 
aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.96 lit. a), art.100  și art.101 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) și art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art 115 
alin.(1), lit.c), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

 
                       CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  
 

ART. 1. (1). Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean înainte de 
expirarea duratei normale a acestuia, prin demisie, al domnului Panduru Virgil,  membru al 
Partidului Național Liberal, începând cu data de 22.08.2016. 

     (2). Se declară vacant locul consilierului judeţean în cauză. 
 

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Panduru Virgil, Preşedintelui Comisiei 
de validare, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
  

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                            Secretar al județului 

                                                                              Gabriel BULETEANU  
 
 
Slatina 25.08.2016 
Nr. 146 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 27 voturi “pentru”. 



 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare  

de către operatorul S.C Compania de Apă Olt S.A 
 
 
 
 

Având în vedere:   - Expunerea de motive nr.8685/23.08.2016 la proiectul de Hotărâre nr.8686/23.08.2016. 
 - Raportul comun al Direcţiei Economice Buget-Finanţe și a Arhitectului Șef al județului - 
Serviciul UIP, Programe și Strategii de Mediu nr.8687/23.08.2016.                                                                 
- Raportul comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, integrare  europeana, 
administrarea domeniului public si privat al județului nr.8720/23.08.2016. 
- Adresa nr.810/300/22.08.2016 a S.C. Compania de Apă Olt SA, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 8679/22.08.2016. 
- Prevederile art.4 alin.(2) si (21), prevederile art.5 lit.c) din Normele pentru constituirea, 
alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare inscrise in Anexa la 
Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea 
Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene, aprobata prin Legea nr.108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art.10 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 În temei ul art.91, alin.(1) lit.d) și alin (5) lit. a) pct.13, art. 97 alin.(1), art.98 coroborat 
cu art.45 alin (1) si art.115 alin.1 lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 
 Art.1. Se aprobă utilizarea de către  S.C Compania de Apă Olt S.A. a sumei de 
990.431,91 lei constituită in Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (Fondul IID), pentru 
finantarea finalizarii unor investitii in curs (cheltuieli neeligibile) aferente Proiectului 
”Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt”, derulat prin POS Mediu 
2007-2013. 

 
Ar.2. Prezenta hotărâre se comunică S.C Compania de Apă Olt S.A, Direcţiei 

Economice, Buget-Finanţe, Arhitectului şef al judeţului, Serviciului UIP, Programe şi Strategii 
de Mediu, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 
 

                                                 Contrasemnează, 
                                                 Secretarul judeţului 

                                                      Gabriel BULETEANU 
 Slatina, 25.08.2016 

Nr.147 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 27 de voturi “pentru”. 
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