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I. HOTĂRÂRI 

 

HOTĂRÂRE 

 cu privire la: validare mandat de consilier judeţean 

 

          Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.9729/20.09.2016 la Proiectul de Hotărâre  nr.9730/20.09.2016; 

- raportul comun nr.9731/20.09.2016 al Serviciului Administrație Publică, Relații cu 

Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului și al Serviciului Juridic-Contencios din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.9972/27.09.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- demisia domnului Panduru Virgil din calitatea de consilier județean, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.8637/22.08.2016; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.146/25.08.2016 cu privire la încetare mandat de 

consilier județean; 

- adresa Partidului National Liberal-Filiala Olt, nr.239 din 16.09.2016, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt  sub nr.9622/19.09.2016; 

- raportul Comisiei de validare a Consiliului Județean Olt, nr.9997/  27.09.2016; 

- prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale;  

- prevederile art.102 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului 

Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016;  

- prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea privind Statutul aleșilor locali 

nr.393/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

   

 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. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnișoarei Asan Ionela -

Andreea, supleant pe lista Partidului National Liberal – Filiala Olt, pentru alegerea Consiliului 

Județean Olt rezultat ca urmare a  alegerilor locale  din 5 iunie 2016. 

ART. 2. Hotărârea  de validare a mandatului de consilier județean al domnișoarei Asan 

Ionela-Andreea, poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios – administrativ în 

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

ART.3. Prezenta hotărâre se comunică domnișoarei Asan Ionela - Andreea, Partidului 

National Liberal - Filiala Olt, Președintelui Comisiei de validare a Consiliului Județean Olt, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI 

                                                                                      Gabriel BULETEANU 

Slatina, 29.09.2016 

Nr.148 

Prezenta hotărâre a fost aprobată  cu 31 voturi ”pentru” 

 

 



 

HOTĂRÂRE  

      cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a                                       

Consiliului Județean Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9841/22.09.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.9842/22.09.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.100/24.06.2016 cu privire la 

organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului 

Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.146/25.08.2016 cu privire la încetarea 

mandatului domnului consilier județean Panduru Virgil; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.148/29.09.2016 cu privire la validarea 

mandatului de consilier județean al domnișoarei Asan Ionela - Andreea; 

- Raportul nr.9843/22.09.2016 al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile 

Locale și Monitorul Oficial al Județului; 

- Raportul nr. 9973/27.09.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- prevederile art.54 coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale 

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

- prevederile art.30 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 Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă completarea componenței Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii a 

Consiliului Județean Olt, cu domnișoara consilier județean Asan Ionela - Andreea, al cărei 

mandat a fost validat în ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 29.09.2016, ca 

urmare a vacantării locului în comisia respectivă deținut de către domnul   Panduru Virgil 

consilier județean. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică domnișoarei consilier județean Asan Ionela - 

Andreea în vederea aducerii la îndeplinire, Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției  Prefectului – Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                            Secretar al Judeţului 

                                                                                                          Gabriel BULETEANU 

 

Slatina 29.09.2016 

Nr. 149  

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 voturi „pentru”. 

 

 

 

 



 

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. 9643/19.09.2016 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 

9644/19.09.2016; 

- Raportul nr. 9645/19.09.2016 al Direcției Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr. 10036/28.09.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului ; 

- 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; 

- Prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 131/25.08.2016 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; 

- Adresa nr. 69212/15.09.2016, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9584/15.09.2016. 

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 190.000 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 Județului Olt 

                                                          Gabriel BULETEANU 

Slatina, 29.09.2016 

Nr. 150 

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



 

HOTĂRÂRE 

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

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9751/20.09.2016, cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

9752/20.09.2016; 

- Raportul nr. 9753/20.09.2016 al Direcției Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr. 10037/28.09.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului ; 

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

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

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

modificările și completările ulterioare; 

- Adresele nr. 24261/12.09.2016 si nr. 24721/16.09.2016, ale Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 9401/12.09.2016 si nr. 9606/16.09.2016; 

- Adresa nr. 4480/14.09.2016 a Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, 

județul Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9526/14.09.2016; 

- Adresa nr. 933/07.09.2016, a Serviciului Județean de Pază Olt, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 9301/08.09.2016; 

- Adresele nr. 69212/15.09.2016 și nr. 69682/19.09.2016, ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 9584/15.09.2016 

și nr. 9653/19.09.2016; 

- Adresa nr. A 2710/19.09.2016 a Centrului Militar Județean Olt, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 9638/19.09.2016; 

- Referatul nr. 9530/14.09.2016, al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul 

principal de credite. 

      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 Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare 

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 rectificarea listei poziției ,,Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 

categorii de bunuri repartizate la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” paragraful 

67.02.03.02 „Biblioteci publice, comunale, orășenești, municipale” pe anul 2016, conform 

anexei nr. 4. 

Art. 5. Se aprobă rectificarea listei poziției ,,Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 

categorii de bunuri repartizate la capitolul 84.02 „Transporturi” paragraful 84.02.03.01„Drumuri 

si poduri” pe anul 2016, conform anexei nr. 5. 

Art. 6.  Se aprobă rectificarea listelor poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe 

categorii de bunuri repartizate la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” subcapitolul 

68.02.04 „Asistență acordată persoanelor în vârstă” și subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială 

pentru familie și copii” pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pe 

anul 2016, conform anexelor nr. 6 si nr. 7. 



 

Art. 7. Se aprobă rectificarea listei poziției ,,Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 

categorii de bunuri repartizate la capitolul 60.02 „Apărare” subcapitolul 60.02.02 ,,Apărare 

națională” pe anul 2016, conform anexei nr. 8. 

Art. 8. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de 

investiții” defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2016, conform anexei nr. 9.  

Art. 9.  Anexele nr. 1-9  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 10. 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 Județului Olt 

                                                                                               Gabriel BULETEANU 

Slatina, 29.09.2016 

Nr. 151  

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

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la 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 AUGUST 2016 

 

Având  în vedere : 

 Expunerea de motive nr. 9594/16.09.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

9595/16.09.2016; 

 Raportul nr. 9596/16.09.2016 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

 Raportul nr. 10038/28.09.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului; 

 Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr. 

68853/14.09.2016, comunicat cu adresa nr. 68854/14.09.2016, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 9541/15.09.2016; 

 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 administrației 

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 

http://www.cjolt.ro/


 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2016, 

după cum urmează:   

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale 

realizate în 

luna 

AUGUST 

2016 

Nr. mediu 

de asistaţi  

în luna 

AUGUST 

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 

231.102 63.613 294.715 94,35 3.123,64 

2 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă  

ŞOPÂRLIŢA 

120.151 33.537 153.688 57,29 2.682,63 

3 

Centrul de 

Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 

129.653 39.812 169.465 64,00 2.647,89 

4 

Centrul de 

Recuperare şi 

Reabilitare 

CARACAL 

117.629 46.442 164.071 52,00 3.155,21 

5 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 

SPINENI 

113.661 51.012 164.673 75,39 2.184,28 

6 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 

CORABIA 

97.615 30.697 128.312 33,00 3.888,24 

7 

Centrul de Integrare 

prin Terapie 

Ocupationala 

Draganesti Olt 

33.478 23.977 57.455 31,70 1.812,46 

8 
Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă Băbiciu 
28.882 13.037 41.919 11,90 3.522,61 

 TOTAL 872.171 302.127 1.174.298 419,63 2.798,41 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanțe, 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, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 

    PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

 

                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                       Secretar al Județului Olt 

                                                                                        Gabriel BULETEANU 

Slatina, 29.09.2016 

Nr. 152 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  30  voturi „pentru” și 1 „abținere”.   



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: acordarea unui ajutor bănesc 

persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani 

din judeţul Olt 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9823/21.09.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

9824/21.09.2016; 

- Raportul comun nr. 9825/21.09.2016 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al Serviciului 

Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr. 10039/28.09.2016 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Raportul nr. 10027/28.09.2016 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, 

sănătate, familie, protecție copii și culte; 

- Raportul nr. 9974/27.09.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

-  Adresa Consiliul Județean Olt nr.8663/22.08.2016 prin care se solicită identificarea  

persoanelor care au vârsta de peste 100 de ani, inclusiv celor care împlinesc 100 ani din judeţul 

Olt, pentru acordarea unor ajutoare băneşti; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,modificată prin Ordonanța 

Guvernului nr.14/2016; 

- 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. 

 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1.(1) Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc în cuantum de 1.000 lei  persoanelor 

vârstnice domiciliate pe raza județului Olt, care aniversează cel puțin 100 de ani de viață, 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Ajutorul bănesc acordat este în cuantum de 1000 lei net/ persoană și se acordă o 

singură dată persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani până la data de 25.09.2016. 

(3) Plata se va efectua de la capitolul 51.02, subcapitolul 51.02.01, paragraful 

51.02.01.03 „Autorităţi executive”, titlul 20, articolul 20.30.30, din bugetul propriu al 

Consiliului Județean Olt. 

 

Art 2. (1) Se desemnează în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri doamna 

Ștefan Gabriela Luciana - consilier superior și domnul Mitrache Marin - consilier superior în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

(2) În situația în care se constată decesul vreunei persoane nominalizate în anexa la 

prezenta hotărâre, până la data aducerii la îndeplinire a acesteia, sumele corespunzătoare se 

restituie în bugetul Consiliului Județean Olt. 

 

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

Financiar - Contabilitate, Serviciului Administraţie Publică,  Relaţii cu Consiliile Locale şi 



 

Monitorul Oficial al Judeţului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Olt și persoanelor nominalizate în anexa la prezenta hotărâre. 

 

 

 

  

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ   

                                                                                      SECRETAR AL  JUDEŢULUI OLT 

                                                                                            Gabriel  BULETEANU 

Slatina 29.09.2016 

Nr. 153 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 voturi “pentru”. 

 

 

 

ANEXA la Hotărârea nr. 153/29.09.2016 

 

 

Tabel cu numele si prenumele persoanelor 

care au împlinit vârsta de 100 de ani 

și care beneficiază de ajutorul bănesc în sumă de 1000 lei net/persoană 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Data nașterii 

 

Vârsta 

(ani) 

Localitatea de 

domiciliu 

1 Colac P. Tudor 27.03.1914 102 Studina 

2 Nicodinescu M. Alexandru 01.06.1915 101 Brastavățu 

3 Moraru S. Ilie 15.06.1915 101 Băbiciu 

4 Serban Marin 28.12.1915 101 Pleșoiu 

5 Dobrițoiu I. Floarea 23.03.1912 104 Dobrețu 

6 Rădulescu Gh. Aurora 17.06.1912 104 Spineni 

7 Pîrcăbioru Floarea 11.11.1913 103 Oboga 

8 Drăguț Elena 28.10.1914 102 Drăgănești- Olt 

9 Popescu Elena 08.03.1915 101 Leleasca 

10 Măneață Maria 28.07.1915 101 Tufeni 

11 Călin Oprea 08.10.1915 101 Cilieni 

12 Andrei Ecaterina 18.10.1915 101 Cezieni 

13 Pîrvu N. Păuna 11.02.1916 100 Osica de Sus 

14 Căprăriu Ioana 08.03.1916 100 Giuvărăști 

15 Burciu Maria 19.03.1916 100 Potcoava 

16 Scripcariu Eugenia 26.04.1916 100 Slatina 

17 Nica St. Rachila 08.05.1916 100 Izbiceni 

18 Ilie  F. Ecaterina 22.05.1916 100 Dobroteasa 

 

     Sef serviciu                                                                      Consilier superior 

   Adrian Lăcraru                                                         Gabriela Luciana ȘTEFAN 

 

 



 

 

HOTĂRÂRE 

    cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din județul Olt, care au 

obținut rezultate deosebite la competiţiile sportive internaţionale precum şi la Olimpiadele 

naționale și internaționale de specialitate 

 

 

       

         Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr.9865/22.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9866/22.09.2016; 

 Raportul nr. 9867/22.09.2016 al Direcţiei Economice, Buget-Finanțe; 

 Raportul nr.10028/28.09.2016 al Comisiei pentru cultura, invatamant, activitatea stiintifica, 

sanatate, familie, protectie copii si culte; 

 Raportul nr.9975/28.09.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice , respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

 Raportul nr.10040/28.09.2016 al Comisiei studii economico-sociale, Buget-finante, 

integrare europeana, Administrarea domeniului public si privat al judetului; 

 Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr. 10835/06.09.2016, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 9219/16.10.2015; 

 Solicitarea echipei de Robotică ,,ROBCON77” înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

9200 din 06.09.2016. 

 Referatul nr. 9574/15.09.2016 al doamnei Ginerică Miruna Andra, consilierul Președintelui 

Consiliului Județean Olt; 

 Prevederile Anexei nr. 11, Cap. I, pc. B din Legea bugetului de stat pe anul 2016 

nr.339/2015, cu modificările și completările ulterioare;  

 Prevederile anexei nr. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 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, 

 

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1, 4, 6 și art. 97 alin(1), art. 98 

coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. a) si 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 suma de 114.000 lei in valoare netă, pentru premierea elevilor şi 

profesorilor îndrumători din județul Olt, , care au obținut rezultate deosebite la competiţiile 

sportive internaţionale precum şi la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 65.02 

„Învățământ” subcapitolul 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, ” titlul II 

„Bunuri si servicii”, articolul 20.30 „Alte cheltuieli”, alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli  cu 

bunuri si servicii”.   

 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget - Finanțe,  

Serviciului Financiar - Contabilitate, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, consilierului Președintelui Consiliului Județean Olt, 



 

doamna Ginerică Miruna Andra, pentru aducerea la îndeplinire, Inspectoratului Școlar Județean 

Olt, Echipei de Robotică ,,ROBCON77”, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Olt. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                Contrasemnează 

                                                                        Secretar al Judeţului Olt                                                

                                                                               Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 29.09.2016 

Nr.154  

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

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

                                                                                                  Anexa la H.C.J nr.154/29.09.2016 

  

Premii individuale, în sumă de 1.000 lei, se acordă elevilor care au obținut locul I în cadrul 

Olimpiadelor naționale de specialitate: 

  

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Unitatea şcolară  Clasa Disciplina Rezultatul 

obținut 

1. CONSTANTIN 

Alina Nicoleta 

Colegiul Național 

Vocațional „Nicolae 

Titulescu” Slatina 

a XI-a Olimpiada 

Animatorilor/ 

Dezvoltare Personală 

Premiul I 

2. NEACȘA Laura 

Georgiana 

Colegiul Național 

Vocațional „Nicolae 

Titulescu” Slatina 

a XI-a Olimpiada 

Animatorilor/ 

Dezvoltare Personală 

Premiul I 

3. AVRAM Roxana 

Valentina 

Colegiul Național 

Vocațional „Nicolae 

Titulescu” Slatina 

a XI-a Olimpiada 

Animatorilor/ 

Dezvoltare Personală 

Premiul I 

4. CONSTANDA 

Rodica Nicoleta 

Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul" Caracal 

a XII- a Logica Premiul I 

5. IVAN Ioana 

Miruna 

Colegiul Național „Radu 

Greceanu” Slatina 

a XI-a Limba germană 

modernă 

I/ proiect, 

nivel C1 

 

6. 

PREDA Ana Maria 

Lorena 

Colegiul Național „Ion 

Minulescu” Slatina 

a IX-a Limba germană 

modernă 

I / Proiect, 

Nivel B1 

 

Premii individuale, în sumă de 800 lei, se acordă elevilor care au obținut locul al II –lea, în 

cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate  

 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele elevului 

Unitatea şcolară  Clasa  Disciplina Rezultatul 

obținut 

1 PĂTRAȘCU 

Cristina Gabriela 

Colegiul Național „Ion 

Minulescu” Slatina 

a IX-a Limba germană 

modernă 

II/ 

individual, 

nivel A2 

2 BABII Alexandru Liceul cu Program Sportiv 

Slatina 

Școlar Lupte greco-

romane 

II 



 

 Premii individuale, în sumă de 600 lei, se acordă elevilor care au obținut locul al III– lea, 

în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate  

 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele elevului 

Unitatea şcolară  Clasa Disciplina Rezultat

ul 

obținut 

1. Militaru George 

Adrian 

Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

Școlar Lupte greco-romane III 

2. ȘTEFĂNESCU Ionuț Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

Școlar Lupte greco-romane III 

3. MIRICĂ Alexandru Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

Școlar Lupte greco-romane III 

4. ENE Ștefan Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

Școlar Lupte greco-romane III 

5. DIACONU Andreea 

Elena 

Colegiul Național 

„Radu Greceanu” 

Slatina 

a XI-a Limba germană 

modernă 

III/ 

proiect, 

nivel C1 

 

 Premii individuale, în sumă de 400 lei, se acordă elevilor care au obținut mențiune sau 

premiul special și s-au clasat până la poziția a 10 -a în ierarhia națională,  în cadrul 

Olimpiadelor naționale de specialitate 

 

Nr.cr

t 

Numele și 

prenumele elevului 

Unitatea şcolară  Clasa Disciplina Rezultatul 

obținut 

1. CONESCHI Vlad 

Silviu 

Școala Gimnazială 

„Eugen Ionescu” Slatina 

a VI-a Matematică Mențiune 

2 DUGĂEȘESCU Filip Şcoala Gimnazială 

„Mihail Drumeş” Balș 

a VIII- a Fizică Mențiune 

3 ȚACU Iulia Petruța Liceul Teoretic „Tudor 

Vladimirescu” 

Drăgănești-Olt 

a VIII-a Educație 

tehnologică 

Mențiune 

4 PETRE Laurențiu 

Nicușor 

Colegiul Național 

Agricol „Carol I” Slatina 

a XII-a Agricultură - 

Creșterea 

animalelor 

Mențiune 

5 CRAU Maria 

Alexandra 

Colegiul Național „Ion 

Minulescu” Slatina 

a XI-a Limba latina Mențiune 

6 PARPALĂ N.S. 

Alexandra 

Colegiul Național 

Vocațional „Nicolae 

Titulescu” Slatina 

a XI-a Psihologia 

vârstelor 

Mențiune 

7 ENACHE Florin  Colegiul Agricol 

„Dimitrie Petrescu” 

Caracal 

a XI-a Agricultură - 

Cultura 

plantelor 

Mențiune 

8 BIBIRICĂ Simina Colegiul Național 

Vocațional „Nicolae 

Titulescu” Slatina 

a XI-a Tenis de masă Mențiune 

9 CONESCHI Vlad Școala Gimnazială 

„Eugen Ionescu” Slatina 

a VI-a Informatică Mentiune 

10 POPA Filip Andrei Colegiul Național „Ion 

Minulescu” Slatina 

/C.J.E. Olt 

a V-a Matematică Mențiune 

11 DUMITRESCU 

Andreea 

Școala Gimnazială nr. 2 

Caracal 

a V-a Educație 

tehnologică 

Premiul 

special 



 

12 ISTRATE Teodora 

Georgiana 

Școala Gimnazială 

,,Gheorghe Magheru'' 

Caracal 

a V-a Limba 

română- 

OLLR 

Mențiune 

13 GHERGHINA P. 

Rares 

Liceul Teoretic „Petre 

Pandrea” Balș 

a X-a Biologie Poziţia a 10 a 

în ierarhia 

naţională 

14 POPESCU Sorin-

Stefan 

Colegiul Național „Radu 

Greceanu” Slatina 

a XII -a Biologie Poziţia a 9 a 

în ierarhia 

naţională 

15 SAIOC Elena Liceul Tehnologic 

„Constantin 

Brâncoveanu” Scornicești 

a XII-a Economic, 

administrativ, 

comerț 

Poziţia a 10 a 

în ierarhia 

naţională 

16 MILITARU Bianca Liceul Tehnologic 

Crîmpoia 

a XII-a Industrie 

textilă și 

pielărie 

Poziţia a 8 a 

în ierarhia 

naţională 

17 MARCU Cristina Liceul Tehnologic Văleni a XII-a Industrie 

alimentară 

Poziţia a 7 a 

în ierarhia 

naţională 

18 CARAULEANU 

Cristina Ana Maria 

Colegiul Tehnic Balș a IX-a Limba 

franceză 

Mențiune 

specială 

19 GEARĂ Diana Maria Colegiul Național 

„Alexandru Ioan Cuza” 

Corabia 

a XII-a Limba 

franceză 

Mențiune 

specială 

20 NEACȘU Elena 

Cosmina 

Colegiul Naţional „Ioniţă 

Asan” Caracal 

a X-a Limba 

spaniolă 

Mențiune 

specială 

21 COCOLOȘ Flori 

Mădălina 

Colegiul Naţional „Ioniţă 

Asan” Caracal 

a XI-a Limba 

spaniolă 

Mențiune 

specială 

22 SANDU  Anastasia Colegiul Național 

Vocațional „Nicolae 

Titulescu” Slatina 

a VII-a Religie Premiu 

Special 

23 GHIȚĂ Beniamin Colegiul Naţional „Ioniţă 

Asan” Caracal 

a XI-a Limba italiană Mențiune 

specială/  

24 VĂDĂSTREANU 

Robert 

Școala Gimnazială 

„Eugen Ionescu” Slatina 

a VIII-a Informatică Mențiune 

25 RĂDULESCU Ema 

Teodora 

Colegiul Național „Ion 

Minulescu” Slatina 

a XI-a Sociologie Poziţia a 8 a 

în ierarhia 

naţională 

26 BĂEȚICĂ Janina 

Alina 

Colegiul Național 

Vocațional „Nicolae 

Titulescu” Slatina 

a IX-a Introducere în 

pedagogie și 

teoria și 

metodologia 

curriculumului 

Premiul 

special 

27 GĂMAN Ariana Colegiul Naţional „Ioniţă 

Asan” Caracal 

a-VII-a Chimie Mentiune 

specială 

28 ŢOLU Diana Școala Gimnazială 

„Eugen Ionescu” Slatina 

a VI-a Limba 

română- 

Lingvistică 

Premiul 

Special 

29 OPREA Marina Colegiul Național „Radu 

Greceanu” Slatina 

a VI-a Limba 

română- 

Lingvistică 

Premiul 

Special 

 



 

Premiul total, în valoare de 10.000 lei, se acordă, prin profesorul îndrumător, elevilor  care 

alcătuiesc Corul ,,Dolce” , al Colegiului Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina, 

pentru obţinerea premiului I la Olimpiada Naţională Corală/ Şcoli de Masă. 

Responsabilitatea repartizării sumelor către elevi revine profesorului îndrumător. 

 

Premiul total, în valoare de 2400 lei, se acordă  elevilor care alcătuiesc echipa de Rugby 

TAG, a Şcolii Gimnaziale Nr.1 Caracal, pentru obţinerea locului 7 (Menţiune) la 

Concursul Şcolar de Rugby. Responsabilitatea repartizării sumelor către elevi revine 

profesorului îndrumător. 

 

Premiul total, în valoare de 2400 lei, se acordă, prin profesorul îndrumător, elevilor care 

alcătuiesc echipa de Handbal, a Liceului Teoretic ,,Mihai Viteazul” Caracal, pentru 

obţinerea locului 4 (Menţiune) la Concursul Şcolar de Handbal. 

Responsabilitatea repartizării sumelor către elevi revine profesorului îndrumător 

 

 Premii individuale, în sumă de 500 lei, se acordă profesorilor îndrumători ai elevilor care 

au obținut rezultatele mai sus menționate: 

 

Nr

crt 
Numele și prenumele 

profesorului 

Unitatea școlară Disciplina 

1 Năsui Mariana Colegiul Național "Ion Minulescu" 

Slatina 

Matematică şi Limba română- 

Lingvistică 

2 Popa Graţiela Ludmila Școala Gimnazială ”Eugen Ionescu”, 

Slatina 

Matematică 

3 Geamănu Ştefania Colegiul Național Vocațional 

„Nicolae Titulescu” Slatina 

Religie  

4 Anghel Marian Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” 

Balș 

Fizică  

5 Tănăsie Marcel Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” 

Balș 

Fizică  

6 Moraru Victoriţa Școala Gimnazială nr. 2 Caracal  Educație tehnologică  

7 Ioniţă Mărioara Liceul Teoretic „Tudor 

Vladimirescu” Drăgănești-Olt 

Educație tehnologică  

8 Viişoreanu Codruţa Școala Gimnazială ,,Gheorghe 

Magheru'' Caracal 

Limba română- OLLR 

9 Tănăsie Mariana Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș Biologie  

10 Mihai Mariana  Colegiul Național „Radu Greceanu” 

Slatina 

Biologie 

11 Florea Mirela Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncoveanu” Scornicești 

Economic, administrativ, 

comerț 

12 Berindeanu Elena Liceul Tehnologic Crîmpoia  Industrie textilă și pielărie  

13 Piţur Elena Ofelia Liceul Tehnologic Crîmpoia  Industrie textilă și pielărie 

14 Brad-Bulucea Florentina 

Olimpia 

Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” 

Caracal   

Agricultură - Cultura plantelor  

15 Ciobanu Tinel Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” 

Caracal  

Agricultură - Cultura plantelor 

16 Moise Gheorghe Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” 

Caracal 

Agricultură - Cultura plantelor 

17 Dincă Maria Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” 

Caracal 

Agricultură - Cultura plantelor 

18 Micli Aglaia Colegiul Național Agricol „Carol I” 

Slatina   

Agricultură - Creșterea 

animalelor 



 

19 Tudor Daniela Liceul Tehnologic Văleni  Industrie alimentară 

20 Matei Augustina Colegiul Tehnic Balș   Limba franceză 

21 Niculae Aurelia Colegiul Național „Ion Minulescu” 

Slatina   

Limba latina 

22 Ionescu Ioana Colegiul Național „Alexandru Ioan 

Cuza” Corabia  

Limba franceză 

23 Ceauş Mariana  Colegiul Național „Ion Minulescu” 

Slatina   

Limba germană modernă 

24 Corcău Nicoleta Colegiul Național „Radu Greceanu” 

Slatina  

Limba germană modernă 

 

25 Petre Claudia Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” 

Slatina   

Informatică 

26 Baciu Veronica Liceul Teoretic „Mihai Viteazul" 

Caracal   

Logica 

27 Cocoşatu Sorin Colegiul Național „Ion Minulescu” 

Slatina   

Sociologie 

28 Boiangiu Carmen Claudia Colegiul Național Vocațional 

„Nicolae Titulescu” Slatina   

Introducere în pedagogie și 

teoria și metodologia 

curriculumului şi Psihologia 

vârstelor 

29 Cristea Ines Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” 

Caracal   

Chimie 

30 Florică Ion Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” 

Caracal  

Chimie 

31 Guraliuc Carolina Maria Colegiul Național Vocațional 

„Nicolae Titulescu” Slatina  

Olimpiada 

Animatorilor/Dezvoltare 

Personală 

32 Ciobanu Ionela Aurora Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” 

Slatina   

Limba română- Lingvistică 

33 Alexandru Felicia  Colegiul Național „Radu Greceanu” 

Slatina   

Limba română- Lingvistică 

34 Ioniţă Adriana  Colegiul Național „Radu Greceanu” 

Slatina   

Limba română- Lingvistică 

35 Barbu Dumitru Colegiul Național Vocațional 

„Nicolae Titulescu” Slatina  

Tenis de masă 

36 Grigore Eugen Şcoala Gimnazială Nr. 1 Caracal Rugby 

37 Apipie Mariana  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Caracal Rugby 

38 Butoi Cătălin Şcoala Gimnazială Nr. 1 Caracal Rugby 

39 Mitroi Liviu Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” 

Caracal  

Handbal 

40 Vulpe Felicia Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” 

Caracal  

Handbal  

41 Scuturiciu Constantin Liceul cu Program Sportiv Slatina  Lupte greco-romane  

42 Răduţescu Ion Liceul cu Program Sportiv Slatina Lupte greco-romane  

43 Geantă Alexandra  Colegiul Național Vocațional 

„Nicolae Titulescu” Slatina 

Olimpiada Naţională Corală/ 

Şcoli de Masă 
 

 

44 Balint Gheorghe  Colegiul Național Vocațional 

„Nicolae Titulescu” Slatina 

Olimpiada Naţională Corală/ 

Şcoli de Masă 
 

 

 Premii individuale, în sumă de 5.000 lei, se acordă elevilor care s-au calificat la faza 

internaţională a olimpiadelor şcolare sau care au obținut rezultate deosebite la nivel 

internațional: 



 

 

Nr. 

crt 
Numele și prenumele 

elevului 

Unitatea şcolară Clasa  Disciplina  Rezultatul 

obținut 

1. MATEI Alexandra 

Gabriela 

Școala Gimnazială 

„Eugen Ionescu” 

Slatina 

a VIII-a Olimpiada 

Internațională de 

lectură, nivel II 

1 

2. CONESCHI Vlad 

Silviu 

Școala Gimnazială 

„Eugen Ionescu” 

Slatina 

a VI-a Old Robot Olympiad 

(Olimpiada Națională 

de Robotică), calificat 

pentru Olimpiada 

Internațională 

1 

3. VĂDĂSTREANU 

Robert 

Școala Gimanzială 

„Eugen Ionescu” 

Slatina 

a VIII-a Old Robot Olympiad 

(Olimpiada Națională 

de Robotică), calificat 

pentru Olimpiada 

Internațională 

1 

4. CONSTANTINESCU 

Gabriel 

Școala Gimanzială 

„Eugen Ionescu” 

Slatina 

a VIII-a Old Robot Olympiad 

(Olimpiada Națională 

de Robotică), calificat 

pentru Olimpiada 

Internațională 

1 

5. DIACONU Adina Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

- Component lot național 

tenis de masă 

4 titluri 

naționale 

național 

4 titluri 

europene 

Bronz la 

mondiale 

juniori 

6. DEACONU Ramona Colegiul Național „Ion 

Minulescu” Slatina 

a XI-a Matematică 

European Girls 

Mathematic Olympiad 

Bronz 

 

 

 Premii individuale, în sumă de 5000 lei, se acordă profesorilor îndrumători ai elevilor care 

s-au calificat la faza internaţională a olimpiadelor şcolare sau care au obținut rezultate 

deosebite la nivel internațional: 

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele 

profesorului 

Unitatea școlară Disciplina 

1. Popescu Doru 

Atanasiu 

Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 

Old Robot Olympiad (Olimpiada 

Națională de Robotică) şi 

Informatică 

2. Constantinescu 

Gabriela Laura 

Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 

Olimpiada Internațională de lectură, 

nivel II şi Limba Română 

3. Petre Arnăutu Liceul cu Program Sportiv Tenis 

 4. Perianu Marius Colegiul Național "Ion 

Minulescu" Slatina 

Matematică 

 

 

Premiul, în valoare de 5000 lei, se acordă echipei de Robotică ,,ROBCON77”, în vederea 

achiziţionării unui laptop INTEL CORE I7, necesar pentru a participa la Olimpiada 



 

Internaţională de Robotică ”, care se va desfăşura la New Delhi-India, în perioada 25-27 

noiembrie 2016. Dovada achiziţionării laptopului va fi făcută, pe bază de factură, de către 

profesorul îndrumător. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                                      Contrasemnează 

                                                                                                Secretar al Judeţului Olt                                                

                                                                                                 Gabriel BULETEANU 

        Director Executiv                                     

     Constanța DUMITRU                                                                   

                                                                         

 

                     

                                           

HOTĂRÂRE    

cu privire la  aprobarea Planului de implementare a Strategiei județene de 

dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenței sociale și protecției  copilului pe 

termen mediu (2012 – 2016) și lung (până în 2021) - revizuit 

 

Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.9669/19.09.2016 cu privire la Proiectul  de hotărâre 

nr.9670/19.09.2016;  

 raportul nr.9671/19.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 raportul nr.10029/28.09.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.10013/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități Sportive și de Agrement; 

 adresa nr.66718/CSPP/06.09.2016 Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9223/06.09.2016 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

 Raportul nr.66717/CSPP/06.09.2016 cu privire la propunerea de aprobare a Planului 

de implementare a Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe termen mediu (2012 – 2016) şi lung (până 

în 2021) – revizuit; 

 Avizul  nr.1/25.07.2016  al Comisei Județene pentru Incluziune Socială Olt; 

 Hotărârea nr.4/30.08.2016 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt; 

 Prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112, art.113 alin.(1) și (2), art.117, alin.(2) din 

Legea asistenței sociale nr.292/2011, modificată prin OG nr.31/2015; 

 prevederile art.8 alin.(3) lit.d) din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.1434/2004, republicat, cu modificările ulterioare,  

 

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

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

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

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 



 

 

Art.1. Se aprobă Planul de implementare a Strategiei judeţene de dezvoltare a 

serviciilor sociale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe termen mediu 

(2012 – 2016) şi lung (până în 2021) – revizuit, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență  Socială și 

Protecția Copilului Olt, Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,  Instituţiei 

Prefectului – judeţul Olt și Comisiei Județene Olt privind incluziunea  socială.   

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                 

                                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                                  Secretar al judeţului 

                                                                                                          Gabriel BULETEANU 

 

 

Slatina 29.09.2016 

Nr.155 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  30  voturi ” pentru” și o abținere 

  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformarea unui post contractual vacant  

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

 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.9473/13.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9474/13.09.2016; 

- raportul nr.9475/13.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.9976/27.09.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.10014/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de Agrement; 

- referatul nr.9302/08.09.2016 întocmit de doamna Țolu Magdalena, şef serviciu la Serviciul 

Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională din cadrul 

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

Județean Olt, domnul Marius Oprescu; 

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

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

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

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



 

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

specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.283/31.08.2016 referitoare la 

aprobarea STATULUI DE PERSONAL pentru personalul din cadrul aparatului de 

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

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

salariale, începând cu data de 01 septembrie 2016, cu modificările ulterioare,    

             

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

      

Art. 1. Se aprobă transformarea postului contractual vacant de inspector de specialitate, grad 

profesional II, nivel studii S, din cadrul Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică și Transparență Decizională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt (poziţia nr.99 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 inspector de specialitate, grad 

profesional IA, nivel studii S. 

 

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

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

și completările ulterioare și statul de personal, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Olt nr.283/31.08.2016, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu 

prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

     

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

aplicabilitatea. 

 

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

Financiar – Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare și 

Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională 

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 județului 

                                                                                              Gabriel BULETEANU                                        

 

 

 

Slatina, 29.09.2016, 

Nr.156 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”. 

 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la : alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 

bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în 

bugetul Județului Olt pe anul 2016 
 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9792/21.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9793/21.09.2016; 

-  Raportul nr. 9794/21.09.2016 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

- Raportul nr. 10041/28.09.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului ; 

- Prevederile art.36 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

- Adresa Primăriei Comunei Dăneasa nr.3836/15.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.9607/16.09.2016; 

- Adresa Primăriei Comunei Oboga nr. 3092/15.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr. 9597/16.09.2016; 

- Adresa Primăriei Comunei Gostavățu nr.3845/15.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.9592/15.09.2016; 

- Adresa Primăriei Comunei Deveselu nr.10281/08.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.9329/08.09.2016; 

- Adresa Primăriei Comunei Colonești nr.4614/12.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.9423/12.09.2016; 

- Adresa Primăriei Comunei  Vlădila nr.2081/13.07.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.7164/14.07.2016. 

 

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) 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  hotărâre: 

 

Art.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 900 mii lei din Fondul de rezerva bugetară la 

dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut in bugetul Județului Olt  pe anul 2016, după cum 

urmează: 

- suma de 250 mii lei Primăriei Comunei  Dăneasa pentru finalizarea următoarelor 

obiective de investiții: 

- „Drum comunal, renovare cămin cultural și înființare centru social pentru copii în 

comuna Dăneasa, județul Olt”; 

- ” Alimentare cu apă”. 

- suma de 250 mii lei  Primăriei Comunei Oboga  pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Oboga de Mijloc, Varnava și 

Oboga de Sus, comuna Oboga, județul Olt”; 

- suma de 50 mii lei Primăriei Comunei Gostavățu necesara cofinanțării obiectivului de 

investiții  „Modernizare drumuri comunale DC75B, DC75E, L=3,779 km, comuna Gostavățu”; 

- suma de 150 mii lei  Primăriei Comunei Deveselu pentru implementarea unui proiect 

în ceea ce privește iluminatul public stradal pe drumul militar ce leagă DN 54 Caracal- Corabia 

de Unitatea Militară 01871; 

- suma de 100 mii lei Primăriei Comunei Colonești pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Înființare Târg Săptămânal și Piață Agroalimentară”; 



 

- suma de 100 mii lei Primăriei  Comunei  Vlădila  în vederea finalizării următoarelor 

obiective de investiții : 

-” Extindere Scoală Generală pentru amenajare sediu primărie”; 

-”Construire piată agroalimentară și amenajare incintă în comuna Vlădila, județul Olt”. 

 (2) În mod corespunzător se diminuează creditele bugetare la capitolul 54.02 ,,Alte 

servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția 

autorităților locale”, titlul V ,,Fonduri de rezervă”, articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la 

dispoziția autorităților locale”, cu suma de 900 mii lei și se suplimentează cu aceeași sumă la 

capitolul 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 „Autorități 

executive și legislative”, paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive”, titlul VI „Transferuri 

între unități ale administrației publice”, art. 51 „Transferuri între unități ale administrației 

publice”, alin. 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea 

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate” și virarea 

în conturile de venituri 21.43.02.08 „Subvenții primite din bugetele consiliilor locale si județene 

pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ - teritoriale în situații de extremă 

dificultate” ale bugetelor locale ale Comunelor: Dăneasa, Oboga, Gostavățu, Deveselu, 

Colonești și Vlădila . 

Art.2 Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu 

dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit art.1. 

Art.3 (1) 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 . 

(2) Direcția Economică, Buget - Finanțe, prin Serviciul Buget, Impozite si Taxe, va 

comunica prin adresa, comunelor: Dăneasa, Oboga, Gostavățu, Deveselu, Colonești și 

Vlădila, sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, 

prevăzut în bugetul Județului Olt  pe anul 2016. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                            Contrasemnează 

                                                                                            Secretar al Județului Olt 

                                                                                          Gabriel BULETEANU 

 

 

Slatina, 29.09.2016 

Nr. 157 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt  

ca membru în Consiliul de Administrație al  

Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt 

 

    Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 9250/07.09.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre    

nr.9251/07.09.2016; 

 raportul nr.9252/07.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 



 

 raportul nr.10030/28.09.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.10015/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

 adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt nr. 

658/31.08.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9070/02.09.2016; 

 adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt 

nr.592/09.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9337/09.09.2016; 

 prevederile Deciziei de înființare a Centrului Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Olt nr. 36/2006, emisă de Inspectoratul Școlar al Județului Olt;  

 prevederile art. 96 alin.(1) și alin.(7) și art. 99 alin. (2) și (7) din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 12 alin.(2) și (3) lit. b), art. 13 și art. 24 din 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al 

municipiului București de resurse și de asistență educațională, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5555/2011, modificat și 

completat prin Ordinul nr. 3608/2014 al Ministrului Educației Naționale; 

 prevederile art. 26 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Internă al Centrului 

Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt – an școlar 2016 – 2017; 

 prevederile art. 4 alin. (2) lit. a), art. 5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin. (3), art. 7 

alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, modificată și completată prin 

Ordinul  Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4621/2015, 

 prevederile Hotărârii nr.3/05.09.2016 a Consiliului de Administrație al 

Inspectoratului Școlar Județean Olt,  

 

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 și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv doamna 

CIORCEANU Ionela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar – 

Contabilitate al Direcției Economice, Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt,  ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

de Asistență Educațională Olt. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei CIORCEANU Ionela, Centrului 

Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 

Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului – Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                                                         Gabriel BULETEANU 

Slatina 29.09.2016 

Nr.158 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  31  voturi ” pentru” 



 

 

HOTĂRÂRE                                                                                             

                  cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

vacante de Director executiv al Camerei Agricole Olt 

 

 

Având în vedere: 

- adresa Consiliului Judeţean Olt nr. 8908/29.08.2016 prin care a solicitat avizul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei 

publice de conducere vacante de director executiv al Camerei Agricole Județene Olt de către 

domnul ANUȚA Ion – consilier, clasa I, grad profesional superior la Centrul Local de 

Consultanță Agricolă Scornicești din cadrul Camerei Agricole Județene Olt. 

 - raportul nr.9632/19.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.10016/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.10076/28.09.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 

servicii publice și comerț; 

-Avizul nr.45582/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.9569/15.09.2016; 

-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.135/25.08.2016 cu privire la 

modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului; 

-prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr.297/15.09.2016 cu 

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

executiv al Camerei Agricole Olt; 

-prevederile art.91 alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.87 alin.(2) lit.e) şi art.92 alin.(1), alin.(2) şi alin.(5) din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

             

În temeiul art. 91 alin. (1), 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 hotărâre: 

      

Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 16.09.2016, aprobarea exercitării cu caracter 

temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole 

Județene Olt de către domnul ANUȚA Ion – consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Centrul Local de Consultanță Agricolă Scornicești din cadrul Camerei Agricole Județene Olt, pe 

o perioadă de maximum 6 luni într –un an calendaristic. 

 

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, 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.297/15.09.2016 referitoare la exercitarea  cu caracter temporar a 

funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Județene Olt. 

 



 

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

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Camerei Agricole Județene Olt și domnului ANUȚA Ion, în vederea 

aducerii la îndeplinire, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Instituției Prefectului – 

Județul Olt și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.   

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                                                         Gabriel BULETEANU 

Slatina 29.09.2016 

Nr.159 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31  voturi ” pentru” 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  transformare post în statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.9534/14.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9535/14.09.2016; 

- raportul nr.9536/14.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.9979/27.09.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.10017/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.4335/05.09.2016 înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.9524/14.09.2016; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.209/30.08.2016 referitoare la: încetarea de drept a contractului individual de muncă a 

unui salariat; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci nr.19/31.08.2016;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea 

transferului managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la 

Direcția de Sănătate Publică Olt la Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de 

Sănătate Publică Olt și Consiliul Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015 cu privire la aprobare 

organigramă și stat de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/25.02.2016; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 

de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin 

Legea nr.174/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a)-c) 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 Cap.II, lit.D, lit.d) din Anexa nr.I la Legea-cadru nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În temeiul art. 91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.3, art. 97 alin.(1), art.98 

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

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

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă transformarea postului de muncitor necalificat din cadrul Personalului de 

Întreținere și Deservire – Muncitori întreținere clădiri, instalații de apă, stație de epurare, lumină, 

încălzire, spații verzi și frizer (poziția nr.175 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/25.02.2016) în post de muncitor 

calificat, treapta IV. 

Art. 2.  Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în Anexa 

nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.35/25.02.2016, se modifică în mod corespunzător cu prevederile 

art.1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

Resurse Umane și Managementului Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la 

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

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                                                         Gabriel BULETEANU 

Slatina 29.09.2016 

Nr.160 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  31   voturi ” pentru” 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt și a membrilor supleanți în 

Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.9903/23.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9904/23.09.2016; 

- raportul nr.9905/23.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.10031/28.09.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.10018/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

- 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea 

transferului managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la 

Direcția de Sănătate Publică Olt la Consiliul Județean Olt; 



 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de 

Sănătate Publică Olt și Consiliul Județean Olt;  

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 

de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin 

Legea nr.174/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a)-c) 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.187 alin.(1), (2), (7), (8), (9), (10), (11) și (13) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.3, 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 numesc reprezentanții Consiliului Județean Olt și membrii supleanți în 

Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, după cum 

urmează: 

Membri: 

Nicolae Angela    Șef serviciu  Serviciul Resurse Umane și  

                                                                                    Managementul Unităților  

Sanitare,Consiliul Județean Olt 

Diaconescu Marius-Silviu   Auditor, grad  Biroul Audit Public Intern 

     profesional superior Consiliul Județean Olt 

     (economist) 

Membri supleanți 

Nedelcu Ana Maria   Inspector, grad Serviciul Resurse Umane și  

profesional principal Managementul Unităților  

 Sanitare, Consiliul Județean Olt 

Olteanu Florentina-Mihaela Consilier, grad Serviciul Achiziții, Licitații,  

     profesional superior Contractări, Consiliul Județean  

(economist)  Olt  
Art. 2.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea.. 

   Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

Resurse Umane și Managementului Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci și persoanelor 

nominalizate în art.1 din hotărâre în vederea aducerii la îndeplinire, doamnei Vlad Ștefania-

Anișoara, doamnei Burtescu Oana-Maria, Președintelui Consiliului Județean Olt  și Instituției 

Prefectului – Județul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                                                         Gabriel BULETEANU 

Slatina 29.09.2016 

Nr.161 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  31 voturi ” pentru”. 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: validarea desemnării nominale a membrilor  

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9538/14.09.2016 la Proiectul de Hotărâre nr. 9539/14.09.2016 

- Raportul nr.9540/15.09.2016 al Serviciului Relații  Publice, A.T.O.P. și Transparență 

Decizională 

- Raportul nr.9983/27.09.2016 al Comisiei pentru administratie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii 

- Raportul nr.10019/28.09.2016 al Comisiei pentru pentru muncă, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.145/25.08.2016 cu privire la desemnarea unui 

număr de 6 (șase) consilieri județeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică (ATOP);  

- Dispoziția nr.289/05.09.2016 a Președintelui Consiliului Județean Olt cu privire la 

desemnare reprezentanți ai comunității pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică; 

- Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 198/17.08.2016 cu privire la constituire Comitet 

de organizare A.T.O.P., înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 8519/17.08.2016; 

- Adresa Comitetului de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt 

privind nominalizările membrilor ATOP, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

9365/09.09.2016; 

- prevederile art. 17 alin.(1), (2) și (3) din Legea privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române  nr. 218/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 și 8  din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 

 

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 administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1.Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică constituită la nivelul județului Olt pe lângă Consiliul Județean, după cum urmează: 

1. Ionel-Emanuel OPROIU – Subprefect al județului Olt  

2.Eugen Cătălin FLORESCU-Inspector Șef-IPJ Olt 

3. Tudor Dorel DREJOI-Inspector Șef-IJJ Olt 

4. Adrian TĂNASE-Inspector Șef-ISU Olt  

5. Adrian Constantin  POP  -Director Executiv-Serviciul Public-Direcția Poliția Locală a 

municipiului Slatina 

6.Petre Ștefan-președinte Corpul Național al Polițiștilor 

7. Pavel Belinski-consilier județean  

8.Ion Lucian Bondrescu- consilier județean 

          9. Ioan NEDELEA- consilier județean 

         10.  Niculae FLOREA - consilier județean 

         11. Lucian NIŢU  - consilier județean 

         12. Nicolae VITAN  - consilier județean 

         13.Gheorghiţă BRÂNARU-Director-G.H.B Style S.R.L.-reprezentantul comunității     

         14.Sabin Paul BRATU-Director–Serviciul Județean de Pază Olt-reprezentantul comunității      

         15. Dumitru Dumitrașcu- pensionar- reprezentantul comunității. 



 

Art.2. Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Olt, urmând ca după alegerile locale să fie 

desemnată altă componență pe o perioadă de 4 ani. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice dispoziție contrară. 

Art.4. Pentru activitatea desfășurată în plen și pe comisii, membrii ATOP beneficiază de o 

indemnizație lunară în cuantumul și condițiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.76/25.06.2015. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1,  Serviciului 

Relaţii  Publice, A.T.O.P. și Transparență Decizională,  Direcţiei Economice, Buget- Finanţe, 

Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, 

în vederea aducerii la îndeplinire, Comitetului de Organizare al Autorității de Ordine Publică 

Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

           PREŞEDINTE 

           Marius OPRESCU 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

   SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                        Gabriel Buleteanu 

 

 

Slatina 29.09.2016 

Nr.162 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.25 de voturi „PENTRU” și 6 abțineri. 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt  

ca membri în Consiliul de Administrație al  

Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2016-2017 

 

 
 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr.9442/13.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre   

nr.9443/13.09.2016; 

 Raportul nr.9444/13.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 Raportul nr.10032/28.09.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Știițifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 Raportul nr.10077/28.09.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 

Servicii Publice și Comerț;  

 Adresa Școlii Profesionale Speciale Balș nr.469/01.09.2016, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.9038/01.09.2016; 

 Adresa Școlii Profesionale Speciale Balș nr.497/08.09.2016, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.9318/08.09.2016; 

 Hotărârea nr. 3/2016 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt 

privind stabilirea numărului de membri al consiliilor de administrație pentru fiecare unitate de 

învățământ preuniversitar din județul Olt; 

 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului 

Județean Olt rezultat în urma alegerilor locale din 05 iunie 2016; 



 

 prevederile art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7), art.94 alin.(2) și art.96 alin.(1) și alin.(7) din 

Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.3, art.4 alin.(2) lit.b), art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și lit.c) și alin.(3), art.7 

alin.(1) lit.b), alin.(2) și alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, modificată și completată prin Ordinul 

Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4621/2015, 

 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, respectiv doamna GĂLAN 

Valeria și domnul VĂTĂMANU Victor, consilieri județeni, ca membri în Consiliul de 

Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2016-2017. 

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

aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei GĂLAN Valeria și domnului 

VĂTĂMANU Victor, Școlii Profesionale Speciale Balș 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. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                                                  Gabriel BULETEANU      

 

Slatina,  29.09.2016 

Nr.163 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi „pentru” și 2 abțineri. 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt  

ca membri în Consiliul de Administrație al  

Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2016 – 2017 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9478/13.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.  

9479/13.09.2016; 

- raportul nr. 9480/13.09.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul   Unităţilor 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.10020/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 



 

- raportul nr.10033/28.09.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate  

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr.10079/28.09.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 

Servicii Publice şi Comerţ; 

 Adresa Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș nr.1370/01.09.2016, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9044/01.09.2016; 

 prevederile Hotărârii nr.3/05.09.2016 a Inspectoratului Școlar Județean Olt 
referitoare la stabilirea numărului de membri ai consiliilor de administrație pentru fiecare 

unitate de învățământ preuniversitar din județul Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.9215/06.09.2016; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Local Balș nr.4/28.01.2016 referitoare la aprobarea 

rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular la nivelul unității administrativ 

– teritoriale, orașul Balș, județul Olt, pentru anul școlar 2016 - 2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.9310/08.09.2016;  

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016 cu privire la 

constituirea Consiliului Județean Olt rezultat în urma alegerilor locale din 05 iunie 2016; 

 prevederile art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7), art.94 alin.(2) și art.96 alin.(1) și alin.(7) 

din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.3, art.4 alin. (2) lit. b), art. 5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și alin.(3), art.7 

alin.(1) lit.c) alin.(2) și alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, modificată și completată prin 

Ordinul  Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4621/2015, 

 

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 respectiv, domnul 

POSTELNICU Dorin - Teodor și doamna MATEI Mariana - consilieri județeni, ca membri în 

Consiliul de Administrație al Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul 

școlar 2016 - 2017. 

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

încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului POSTELNICU Dorin - Teodor,  

doamnei MATEI Mariana, Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș în vederea 

aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului 

Județean și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

                                                                       

       PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
  

CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                   

                                                                                 Secretar  al  Judeţului                     

                                                                                  Gabriel BULETEANU 

Slatina 29.09.2016 

Nr. 164 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi ,,pentru” si 2 abțineri. 

 



 

HOTĂRÂRE 

             cu privire la încetare contract individual de muncă prin acordul părților   

                  

        Având în vedere: 

-   expunerea de motive nr.9179/06.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

9180/06.09.2016; 

-   raportul nr. 9181/06.09.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

   Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

             - raportul nr.9980/27.09.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică,          

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

             - raportul nr.10021/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 

- contractul individual de muncă nr.310/08.08.2014 încheiat pe perioadă 

nedeterminată între Consiliul Judeţean Olt în calitate de angajator şi angajat, doamna 

IVAN Dana – Alexandra, modificat prin actele adiționale nr.1/01.07.2015, 

nr.2/01.08.2015, nr.3/01.12.2015 și nr.4/15.12.2015; 

- cererea doamnei IVAN Dana – Alexandra, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.8955/30.08.2016;  

- prevederile art.55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.791, art.794 alin.(2) și art.797 din Regulamentul cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.673/2002; 

- prevederile cap.VI din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016; 

- prevederile Titlului VI al Regulamentului de organizare și funcționare al 

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

precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.281/31.08.2016 

referitoare la încetare contract individual de muncă prin acordul părţilor; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.283/31.08.2016 
referitoare la aprobarea Statului de personal pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate și din cadrul aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt 

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

salariale, începând cu data de 01 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;  

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

aprobare organigrama și stat de funcții pentru aparatul permanent de lucru al 

Consiliului Județean Olt, cu modificările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. c) 

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

completările ulterioare, 

 

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

 

 Art.1. Se aprobă încetarea contractului individual de muncă al doamnei IVAN 

Dana – Alexandra – consilier juridic, grad profesional II, clasa de salarizare 33, la aparatul 

permanent de lucru al Consiliului Județean Olt (poziția nr.1 în statul de funcții aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.101/29.07.2013, cu modificările ulterioare), prin 

acordul părţilor, începând cu data de 01.09.2016. 

 Art.2. Statul de funcții pentru aparatul permanent de lucru al Consiliului 

Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.101/29.07.2013, cu 

modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1. 



 

 Art.3 Prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt 

nr.281/31.08.2016 referitoare la încetare contract individual de muncă prin acordul părţilor, 

își încetează aplicabilitatea. 

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

Serviciului Financiar – Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Secretarului Judeţului Olt, doamnei IVAN Dana – Alexandra în vederea aducerii la 

îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt și Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

     

PREŞEDINTE 

                                                           Marius OPRESCU      

     

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                   

                                                                            Secretar  al  Judeţului                     

                                                                            Gabriel BULETEANU 

Slatina 29.09.2016 

Nr. 165 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt  

ca membru în Consiliul de Administrație al  

Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina, pentru anul școlar 2016 - 2017 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9264/07.09.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre   

nr.9265/07.09.2016; 

- Raportul nr.9605/16.09.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr.10034/28.09.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.10022/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 

- Adresa Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina nr.1747/30.08.2016, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8992/31.08.2016; 

- 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 art.1, art.42 alin.(9), art.81, art.94 alin.(2) lit.g), art.96 alin.(1) și (7), 

art.99 alin.(1) și art.100 alin.(1), (3) și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și (3) și art.7 alin.(1) lit.b) și 

alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, modificată și completată prin Ordinul 

Ministrului Educației și Cercetării Ştiinţifice nr.4621/2015; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.3 alin.(1), (5) și (6), art.4, art.14, art.15 alin.(1), (3), (5) 

și (10) și art.16 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea palatelor și 

cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice 

nr.4624/2015; 



 

- prevederile art.3 din Regulamentul de ordine interioară al Palatului Copiilor 

„ADRIAN BĂRAN” Slatina, nr.2310/18.09.2015, înaintat prin adresa 

nr.1781/06.09.2016 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9279/07.09.2016, 

 

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 reprezentantul Consiliului Județean Olt, domnul IORDACHE 

Adrian, consilier județean, ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor 

„ADRIAN BĂRAN” Slatina, pentru anul școlar 2016 – 2017. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului IORDACHE Adrian, Palatului Copiilor 

„ADRIAN BĂRAN” Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

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

      

 PREŞEDINTE, 

   Marius OPRESCU 

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                                                                                                       

Secretar al  Judeţului, 

                                                                                         Gabriel BULETEANU 

Slatina, 29.09.2016 

Nr.166 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru” și 1 abținere. 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la:  aprobare transformare posturi în  statul  de funcții 

al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 

Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.9665/19.09.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.       

9666/19.09.2016;  

 raportul nr.9667/19.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 raportul nr.9981/27.09.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 raportul nr.10062/28.09.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.10023/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

 adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.23342/31.08.2016 și 

nr.24139/09.09.2016 înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.9047/01.09.2016 și 

nr.9426/12.09.2016; 

  Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

nr.1/25.08.2016 și nr.14/05.09.2016; 



 

  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, cu 

modificările ulterioare; 

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

domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.947/2009; 

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

stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

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

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar și prevederile punctului I din 

Anexa la Ordinul nr.1470/2011 ; 

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

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

unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 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 6 posturi vacante din statul de funcţii al SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.76/21.04.2016, cu modificările ulterioare, începând cu data de 01.10.2016 astfel: 

- postul de medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel de studii S, de la Secția 

medicină internă, poziția nr.16 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările 

ulterioare, se transformă în medic rezident anul V, specialitatea medicină internă, nivel  de 

studii S; 

- postul de asistent medical principal, nivel de studii postliceale, de la Secția ortopedie și 

traumatologie, poziția nr.519 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările 

ulterioare, se transformă în asistent medical debutant, nivel de studii postliceale, 

specialitatea medicină generală; 

- postul de infirmieră, de la Secția diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, poziția nr.106 

în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, cu modificările ulterioare, se transformă  în 

infirmieră debutant; 



 

- postul de infirmieră, de la Secția gastroenterologie, poziția nr.87 în Statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în infirmieră debutant; 

- postul de liftier treapta III, de la Atelierul de întreținere și reparații instalații, utilaje, 

clădiri, poziția nr.2226 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările 

ulterioare, se transformă în liftier treapta IV; 

- postul de liftier treapta III, de la Atelierul de întreținere și reparații instalații, utilaje, 

clădiri, poziția nr.2227 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările 

ulterioare, se transformă în liftier treapta IV. 

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

Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 

corespunzător, cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.   

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

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

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

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

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                                                         Gabriel BULETEANU 

Slatina 29.09.2016 

Nr.167 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31   voturi ” pentru” 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la darea în folosință gratuită a unor spații  

din domeniul public al Județului Olt, către Casa Județeană de Pensii Olt 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9776/21.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

9777/21.09.2016; 

- Adresa nr. 33930/18.08.2016 a Casei Judeţene de Pensii Olt, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 8591/19.08.2016;  

- Raportul comun nr. 9778/21.09.2016 al Direcţiei Economice Buget - Finanţe şi Direcţiei 

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

- Raportul nr. 9982/27.09.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  

- Raportul nr. 9988/27.09.2016 Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Raportul nr. 10042/28.09.2016 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană,  administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  



 

- 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; 

- Prevederile art.2 și art.18 lit.n) din Hotărârea Guvernului nr.118/2012 privind aprobarea 

Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 

914/2012; 

 

În temeiul art.10, 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) și art.124 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 

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

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. (1). Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani, a unor spaţii în 

suprafaţă totală de 182 mp, aflate în domeniul public al Județului Olt, Casei Judeţene de Pensii 

Olt. 

(2). Spațiile prevăzute la alin.(1) sunt situate în imobilul „Policlinica Veche” din 

municipiul Slatina, str. Aleea Tineretului, nr. 1, jud. Olt și vor fi folosite de Serviciul Expertiză 

Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din structura organizatorică a Casei Judeţene de 

Pensii Olt, pentru desfășurarea activităților specifice.   

(3). Datele de identificare ale spaţiilor menţionate la alin.(1) sunt cele prevăzute în anexa  

care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1). Casa Judeţeană de Pensii Olt va suporta cheltuielile de întreţinere și reparaţii 

curente ale spaţiilor prevăzute la art.1, precum şi plata utilităţilor aferente.  

(2). Recompartimentarea şi modificarea spaţiilor se pot efectua numai cu acordul 

Consiliului Judeţean Olt  şi cu respectare legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi avizarea 

construcţiilor. 

Art.3. Predarea – primirea spaţiilor prevăzute la art.1 se face pe bază de protocol încheiat 

între Consiliul Judeţean Olt şi Casa Judeţeană de Pensii Olt, prin grija Direcţiei Economice, 

Buget – Finanţe și Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului, 

Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi 

Autoritatea Judeţeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri. 

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

Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, 

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

îndeplinire, Casei Judeţene de Pensii Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

      

                                                                                                                                                                  

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                        Secretar al Judeţului  

                                                                                                        Gabriel BULETEANU 

 

 

Slatina, 29.09.2016 

Nr. 168 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 139/24.10.2012,  

cu privire la schimbare sediu pentru „Camera Agricolă Județeană Olt” 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9779/21.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

9780/21.09.2016; 

- Adresa nr. 3043/06.06.2016 a Camerei Agricole Judeţene Olt, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 6132/19.06.2016; 

- Raportul comun nr. 9781/21.09.2016 al Direcţiei Economice Buget - Finanţe şi Direcţiei 

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

- Raportul nr. 9984/27.09.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  

- Raportul nr. 9989/27.09.2016 Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Raportul nr. 10080/28.09.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice şi comerţ;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 139/24.10.2012, cu privire la schimbare sediu pentru 

„Camera Agricolă Județeană Olt; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art.10, 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. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 139/24.10.2012, cu privire la schimbare sediu pentru „Camera Agricolă 

Județeană Olt”. 

Art.2. Predarea – primirea spaţiilor care au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Județean 

Olt nr. 139/24.10.2012, se face pe bază de protocol încheiat între Camera Agricolă Olt și 

Consiliul Judeţean Olt, prin grija Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la data prezentei 

hotărâri. 

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

Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, 

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

îndeplinire, Camerei Agricole Judeţene Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU                                                                                                                                                                     

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                        Secretar al Judeţului  

                                                                                                        Gabriel BULETEANU 

Slatina, 29.09.2016 

Nr. 169 

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



 

HOTARÂRE 

pentru modificarea și completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

57/26.05.2005, cu privire la transmiterea unor spații proprietate publică a Județului Olt, în 

administrarea Direcției de Sănătate Publică Olt 

 

 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 9782/21.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

9783/21.09.2016; 

- Raportul comun nr. 9784/21.09.2016 al Direcţiei Economice Buget - Finanţe şi Direcţiei 

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

- Raportul nr. 9985/27.09.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  

- Raportul nr. 9990/27.09.2016 Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul art.10, 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 Judetean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e : 

 

Art.I. Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 57/26.05.2005, cu privire la 

transmiterea unor spații proprietate publică a Județului Olt, în administrarea Direcției de 

Sănătate Publică Olt, se modifică şi se completează și va avea următorul cuprins: 

„Art.3. (1). Spațiile transmise în administrare se folosesc pentru desfășurarea activității Direcției 

de Sănătate Publică Olt care va suporta cheltuielile de întreținere și reparații curente precum și 

plata utilităților. 

(2). Recompartimentarea şi modificarea spaţiilor se pot efectua numai cu acordul 

Consiliului Judeţean Olt  şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi avizarea 

construcţiilor”. 

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

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

Sănătate Publică 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, 29.09.2016 

Nr. 170 

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

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea Planului  Local de Acțiune pentru Mediu  

actualizat al Județului Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9626 /19.09.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

9627/19.09.2016; 

- Raportul nr. 9628/19.09.2016 al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe 

și Strategii de Mediu – Arhitect Șef al Județului; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

nr.9991/27.09.2016; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultura, industrie, servicii publice şi comerţ 

nr.10081/28.09.2016; 

- Adresa nr. 6210/22.06.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Olt, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt  sub  nr. 6357/22.06.2016; 

- Nota de fundamentare nr. 6211/22.06.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Olt; 

- prevederile pct. 4 ,,Etapele procesului de planificare de mediu, etapa a IV-a 

,,Revizuirea/actualizarea Planului de acțiune pentru mediu” din ,,Ghidul practic al planificării de 

mediu”, elaborat de Ministerul Mediului și Pădurilor, prin Agentia Națională pentru Protecția 

Mediului; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 77 din 25.06.2015 cu privire la aprobarea 

instituționalizării în vederea revizuirii Planului Local de Acțiune  pentru Mediu al Județului Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 86 din 30.07.2015  cu privire la actualizarea 

componenței structurii organizatorice constituită pentru revizuirea Planului Local de Acțiune 

pentru Mediu al județului Olt;     

- prevederile art. 6, art. 9 și art. 90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind 

protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările 

și completările ulterioare, 

In temeiul art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit d), alin.(5) lit a) pct. 9, 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 si completarile ulterioare,      

                      

CONSILIUL  JUDEȚEAN  OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Olt (PLAM) 

actualizat/revizuit, cu valabilitate pe perioada 2016-2019, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef al Județului, Serviciului Unitatea de 

Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu, Agenției  pentru Protecția Mediului 

Olt, pentru ducerea la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Olt si Instituției Prefectului 

– Județul Olt. 

                                                                      

PREȘEDINTE 

MARIUS OPRESCU 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETARUL JUDEȚULUI 

                                                                                                 GABRIEL  BULETEANU 

Slatina 

Nr. 171/29.09.2016 

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

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

http://www.cjolt.ro/


 

HOTĂRÂRE 

cu privire la înființare posturi în statul de funcțíi 

 al Școlii Populare de Arte și Meserii  

 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.9726/20.09.2016 referitoare la Proiectul de hotărâre 

nr.9727/20.09.2016; 

- raportul nr.9728/20.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.9986/27.09.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.10035/28.09.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.10024/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

- adresa Școlii Populare de Arte și Meserii nr.714/15.09.2016, înregistrată la Consiliul 

Județean sub nr.9602/16.06.2016; 

- adresa  Primăriei orașului Potcoava nr.9432/22.08.2016, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.8681/22.08.2016; 

- Studiul de caz al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina nr.709/15.09.2016; 

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

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

și respectiv,                               nr. 2601/13.03.2014; 

- prevederile art.2, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1), art.12 alin.(1) și art 13 

alin.(2) –(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.176/17.12.2015 cu privire la 

aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul 

școlar 2015-2016 și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Școala Populară de 

Arte și Meserii; 

- prevederile art.III alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.13/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată prin 

Legea nr.171/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.31 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

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

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

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

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu completările și modificările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr.I la Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE", 

CAPITOLUL II, lit.C, pct.III; 

 



 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă înființarea postului aferent personalului contractual de execuție de 

instructor, treapta profesională III, clasa de salarizare 14, în statul de funcții al Școlii Populare de 

Arte și Meserii. 

Art.2. Se aprobă înființarea postului aferent personalului contractual de execuție de expert, 

gradul profesional II, clasa de salarizare 38, în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și 

Meserii. 

Art.3. Numărul de personal și statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.176/17.12.2015, se modifică în mod 

corespunzător, cu prevederile art.1 și art.2  din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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 și Școlii Populare de Arte și Meserii în vederea aducerii la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                       Contrasemnează  

                                                                                                          Secretar al județului 

                                                                                                                    Gabriel BULETEANU  

Slatina  29.09.2016 

Nr. 172 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale TRANSBUZ S.A. 

 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive nr. 9547/15.09.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  

9548/15.09.2016; 
- Cererile  domnului Oprea Eugen în calitate de administrator al S.C. TRANSBUZ S.A. cu 

sediul în localitatea  Slatina,  str. Silozului, nr. 2, județul Olt, înregistrate la Consiliul Judeţean 

Olt cu nr.9050/01.09.2016 și nr. 9051/01.09.2016, prin care solicită acordarea unor licenţe de 

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

traseele FĂRCASELE - HOTĂRANI – REȘCA – CARACAL și BUCINIȘU – ROTUNDA 

– REDIȘOARA – REDEA - CARACAL; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 1386/06.09.2016, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 9438/13.09.2016; 

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

Consiliului Judeţean Olt  nr.9549/15.09.2016; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură nr. 9992/27.09.2016; 



 

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

nr. 10082/28.09.2016; 
- 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, 

 

Consi liul Judeţean Olt  adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art.1. Se aprobă atribuirea unor licențe de traseu, operatorului de transport rutier                                                  

S.C. TRANSBUZ S.A. pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseele FĂRCASELE - HOTĂRANI – REȘCA – CARACAL și 

BUCINIȘU – ROTUNDA – REDIȘOARA – REDEA - CARACAL, conform anexei  care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Licenţele 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. Licenţele de traseu sunt valabile până la data de 16.10.2018, 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. 

TRANSBUZ S.A. în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                  

                                                                                                     Contrasemnează 

                                   Secretar al Judeţului 

                                                                                                          Gabriel BULETEANU 

 

Slatina, 29.09.2016 

Nr. 173 

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

 

 



 

ROMÂNIA                                                                                          ANEXA  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                                   

Direcţia Tehnică şi Investiţii                                                       nr.173/29.09.2016 

Autoritatea Judeţeană de Transport         

 

Tabel privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate speciale 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

                                                                                                                 Contrasemnează 

                                        Secretar al Judeţului 

                                                                                                                  Gabriel   BULETEANU  

       Director Executiv 

         Cornel MOTOI 

                                                                                                                           Şef Serviciu 

                                                                                                                       Costinel  NETCU 

 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului   la nivelul Județului 

Olt, revizuit pentru anul 2016 

 

    Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 9788/21.09.2016  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

9789/21.09.2016 ; 

 raportul nr. 9790/21.09.2016 al Serviciului Dezvoltare Regională; 

 raportul nr. 9987/27.09.2016 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

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

 raportul nr. 10025/28.09.2016  al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement; 

 raportul nr.10083/28.09.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii 

publice şi comerţ ; 

 raportul nr. 9993/27.09.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură 

 raportul nr. 10043/28.09.2016 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

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.0000089 

Valabilă până la data de 

16.10.2018 

SOCIETĂȚII 

COMERCIALE  

TRANSBUZ S.A. 

FĂRCASELE - 

HOTĂRANI – REȘCA – 

CARACAL  

OT-70-BUZ 

 

2. 

Seria LST OT 

nr.0000090 

Valabilă până la data de 

16.10.2018 

SOCIETĂȚII 

COMERCIALE  

TRANSBUZ S.A. 

BUCINIȘU – ROTUNDA – 

REDIȘOARA – REDEA – 

CARACAL 

OT-44-BUZ 



 

 Adresa nr. 3022309/20.09.2016 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei 

Basarab” al Județului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9750/20.09.2016 

prin care se solicită aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului  la nivelul 

Județului Olt revizuit pentru anul 2016; 

 Prevederile art.1 alin. (2), art.4 alin.(1) și (2) și art. 15 lit.a) din Legea nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor,cu modificările și completările ulterioare;  

 Prevederile art. 5 lit.b) și c) și art.12 lit.a) din  Normele generale de apărare împotriva 

incendiilor aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007;  

 Prevederile art. 2,3,4,6, și 8 din Anexa nr. 1  „ Metodologia de elaborare a Planului de 

analiză și acoperire a riscurilor ” și Anexa nr. 2 „Structura cadru a Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor” la Ordinul Ministrului   Administrației și Internelor nr. 132/2007 

pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a 

Structurii- cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;  

 Prevederile art.4. din Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării 

principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și 

organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;  

 Prevederile art.2 alin.(1) din Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 

atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de 

urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004;  

 Prevederile art. 2 lit. a), d), g), i) și j), art.11, art.22 și art. 25 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, modificată și 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.89/2014. 

 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.d),  alin.(5) lit. a) , pct.8 ,  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 Planul de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelul Județului Olt, 

revizuit pentru anul 2016 , comunicat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei 

Basarab” al județului Olt, prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1). Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt pune 

la dispoziția Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Olt un exemplar din Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Olt și transmite 

extrase din acesta celorlalte  instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea 

riscurilor generatoare de situații de urgență în vederea cunoașterii și aplicării prevederilor 

documentelor respective. 

 (2). Prezenta hotărâre se comunică Serviciului dezvoltare regională, Direcţiei  

Economice,Buget - Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt pentru aducere la 

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

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

         Contrasemnează,  

     Secretar al Judeţului, 

                                                                                  Gabriel BULETEANU  

 

Slatina, 29 septembrie 2016  

Nr. 174 

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

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

http://www.cjolt.ro/

