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I. HOTĂRÂRI 

 

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.10874/18.10.2016 cu privire la  proiectul de hotărâre 

nr.10875/18.10.2016; 

-  raportul nr.10876/18.10.2016 al Direcției Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr.11222/26.10.2016 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; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 150/29.09.2016 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 151 din 29.09.2016 cu privire la: rectificarea 

bugetului Județului Olt, pe anul 2016; 

- referatul nr.10831/17.10.2016, al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul Consiliului Județean 

Olt, aprobat de Administratorul Public al Consiliului Judetean Olt și avizat de Vicepresedintele 

de resort. 

 

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

coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. a) si art. 115 alin. (1)  lit. c),  din Legea administrației publice 

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

     
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  hotărâre: 

  

          Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 4.700.000 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, 27.10.2016 

Nr.175   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SEPTEMBRIE 2016 

 

 Având  în vedere : 

 expunerea de motive nr. 10707/14.10.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

10708/14.10.2016; 

 raportul nr.10709/14.10.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 raportul nr.11223/26.10.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - 

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 

76370/13.10.2016, comunicat cu adresa nr. 76371/13.10.2016, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 10691/13.10.2016; 

 prevederile art. 54 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 33 din Normele metodologice de   aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările si completările ulterioare. 

 

În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b), lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a), punctul 2,  art. 97. 

alin. (1) art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) si  art.115 alin(1) lit.c) din Legea administratiei 

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

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană cu handicap 

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

Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 

2016, după cum urmează:   

 



 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale realizate 

în 

luna 

SEPTEMBRIE 

2016 

Nr. mediu de 

asistaţi  în 

luna 

SEPTEMBRIE 

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 

228.409 60.157 288.566 92,10 3.133,18 

2 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă  

ŞOPÂRLIŢA 

123.381 31.110 154.491 56,00 2.758,77 

3 

Centrul de 

Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 

135.845 39.436 175.281 63,70 2.751,66 

4 

Centrul de 

Recuperare şi 

Reabilitare 

CARACAL 

117.343 39.797 157.140 52,00 3.021,92 

5 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 

SPINENI 

114.355 50.528 164.883 72,97 2.259,60 

6 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 

CORABIA 

102.789 34.980 137.769 33,00 4.174,82 

7 

Centrul de Integrare 

prin Terapie 

Ocupationala 

Draganesti Olt 

33.277 19.229 52.506 35,75 1.468,70 

8 
Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă Băbiciu 
28.949 9.322 38.271 11,00 3.479,18 

 TOTAL 884.348 284.559 1.168.907 416,52 2.806,36 

 

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

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

Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la 

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

                           

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
                                                                                    

   

                                                                        Contrasemnează, 

                                                                     Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.10.2016 

Nr. 176 

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

 

 



 

HOTĂRÂRE  

  cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din 

cadrul Camerei Agricole Județene Olt, pentru anul 2017 

 

 Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.8744/23.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre 

nr.8745/23.08.2016; 

- raportul nr.8746/23.08.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.11211/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

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

- raportul nr.11224/26.10.2016 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – 

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- adresa Camerei Agricole Județene Olt nr.3253/01.08.2016 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.8120/03.08.2016; 

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

aprobare organigramă și stat de funcții pentru Camera Agricolă Județeană Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.52/24.03.2016 cu privire la 

înființarea unui post aferent personalului contractual de execuție în statul de funcții al 

Camerei Agricole Județene Olt; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 

privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor 

publice, 

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

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

modificările și completările ulterioare, 

   

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Camerei Agricole 

Județene Olt,  pentru anul 2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Camerei 

Agricole Județene Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, 

Instituției Prefectului – Județul Olt și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                              Secretar al județului 

                                                                                                 Gabriel BULETEANU     

Slatina, 27.10.2016, 

Nr.177 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 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 : 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.10822/17.10.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.10823/17.10.2016; 

-  Raportul  nr.10824/17.10.2016 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

- Raportul nr.11228/26.10.2016 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 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; 

- Adresa Primăriei Comunei Sârbii Măgura nr.4297/28.09.2016, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.10517/10.10.2016; 

-  Adresa Primăriei Comunei Bărăști nr. 2483/04.10.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr. 10328/04.10.2016; 

- Prevederile art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 55/25.03.2010 cu privire la  

aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în 

situaţii de risc în comuna Sârbii Măgura, judeţul Olt, cu modificarile ulterioare; 

- Prevederile art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 54/25.03.2010 cu privire la  

aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în 

situaţii de risc în comuna Bărăști, judeţul Olt, cu modificările 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) lit. a) și  art.115 ,alin.(1), lit. c) din Legea 

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

 

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

 

Art.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 160 mii lei din Fondul de rezerva bugetară la 

dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut in bugetul Judetului Olt  pe anul 2016, după cum 

urmează: 

- suma de 78 mii lei Primăriei Comunei Sârbii Măgura pentru acoperirea cheltuielilor de 

funcționare la „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc” din Comuna Sârbii 

Măgura. 

- suma de 82 mii lei  Primăriei Comunei Bărăști pentru acoperirea cheltuielilor de 

funcționare la „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc” din Comuna 

Bărăști. 

(2) În mod corespunzător se diminueaza 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 160 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 judetene pentru 

acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ - teritoriale în situații de extremă dificultate” 

ale bugetelor locale ale Comunelor: Sârbii Măgura și Bărăști. 



 

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  Direcţiei Economice Buget - Finanţe, 

Serviciului Buget, Impozite și Taxe  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, Administratiei Județene a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

(2) Directia Economică, Buget - Finanțe, prin Serviciul Buget, Impozite și Taxe va 

comunica prin adresă, comunelor: Sârbii Măgura și Bărăști, 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, 27.10.2016 

Nr.178 

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

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie 

a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2016 

 

Având în vedere : 

 Expunerea de motive nr. 10554/10.10.2016 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 

10555/10.10.2016; 

 Raportul nr. 10556/10.10.2016 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

 Raportul nr. 11229/26.10.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

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

 Prevederile art. 49 alin (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. a), art. 97 alin. (1) și art. 45 alin. 

(2) lit. a) coroborat cu art. 98 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 

30.09.2016, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2016, conform anexelor nr. 2, 

2a, 2b. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data 

de 30.09.2016, conform anexei nr. 3. 

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



 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget  Finanţe, Serviciului 

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

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

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                         Contrasemnează 

                                                                                             Secretar al Județului Olt 

                                                                                             Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.10.2016 

Nr. 179 

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: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice  

                                din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, pentru anul 2017 

 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.8867/26.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre 

nr.8868/26.08.2016; 

- raportul nr.8869/26.08.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.11220/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

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

- raportul nr.11227/26.10.2016 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – 

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- raportul nr.11248/26.10.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

- adresa nr.57077/BRU/27.07.2016 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.7721/27.07.2016; 

- adresa Sindicatului ,,EGALITATE” nr.27/26.07.2016; 

- raportul nr.57076/27.07.2016 al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția 

Copilului Olt; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la 

aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea organigramelor, 

numărului de personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și aprobarea regulamentelor de 

organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate; 
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- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 

privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor 

publice, 

         

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

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

modificările și completările ulterioare, 

 

     CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru anul 2017, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi Direcției 

Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 

Preșdintelui Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului – Județul Olt și Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici.  

  

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                  Secretar al județului 

                                                                                                    Gabriel BULETEANU     

Slatina, 27.10.2016, 

Nr.180 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere,, 

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

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10922/18.10.2016, cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.10923/18.10.2016; 

-  Raportul nr.10924/18.10.2016 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

- Raportul nr.11230/26.10.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

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

- Referatul nr.10589/11.10.2016 al doamnei Ginerica Miruna, consilier in cadrul cabinetului  

Presedintelui  Consiliului Judetean Olt; 

- Adresa nr. 3049939/17.10.2016 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Matei Basarab” 

al Judetului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10830/17.10.2016 ; 

- Adresa nr. 27753/17.10.2016 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 10829/17.10.2016; 

- Adresele nr. 2373/22.08.2016 si nr. 2960/13.10.2016 ale Directiei Judetene de Evidenta a 

Persoanelor Olt, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.8650/22.08.2016 si 

10711/14.10.2016; 

- Raportul nr. 10868/18.10.2016, al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de Administratorul 

Public al Consiliului Judetean Olt; 

- Adresa nr. 1501/19.09.2016 a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Bals, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 10791/17.10.2016; 

-  Adresa nr. 251/18.10.2016 a Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 

Traditionale si Cultural Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10873/18.10.2016; 

- Referatul nr. 10831/17.10.2016, al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de Administratorul 

Public al Consiliului Judetean Olt și avizat de Vicepresedintele de resort. 

 

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 hotărâre: 

 

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  61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”, 

subcapitolul 61.02.05 „Protectie civila si protectie contra incendiilor”, pe anul 2016, conform 

anexei nr. 3.    

Art. 4. Se aprobă rectificarea fisei obiectivului de investitii „Reabilitare si relocare spatii 

medicale din pavilionul central al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina”, conform anexei nr. 4. 

Art. 5. 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. 5. 

Art. 6. Se aprobă rectificarea fiselor obiectivelor de investitii: 

„Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versanților pe 

drumul județean DJ 546,km 117+270, comuna Teslui”; 

„Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versanților pe 

drumul județean DJ 678E, km 19+450, comuna Dobroteasa”; 

„Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versanților pe 

drumul județean DJ 703C, km 47+000, comuna Cungrea”; 

„Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versanților pe 

drumul județean DJ 657B, comuna Colonești, km 13+960”, 

conform anexelor nr. 6 - 9. 



 

 Art. 7.  Se aprobă fisele obiectivelor de investitii: 

- „Execuție podeț pe DJ 546C, Ø 600,Potcoava ,km 1+550”; 

- „Execuție podețe pe DJ 546E ,Ø 800, com. Oporelu, km  17+200 , com. Poboru, km 

24+040”; 

- „Execuție podeț pe DJ 643 ,Ø 800, com.Voineasa, km 23+750”;                           

- „Execuție podețe pe DJ 643C ,Ø 600, com. Dobrețu , km 8+700, km 10+800”; 

- „Execuție podețe pe DJ 644, Ø600 com. Bobicești, km 22+500,  Ø 800, com. Cîrlogani, km 

34+385, km 36+075,  și  Ø1000 com. Morunglav, km 35+285, km 35+300”; 

- „Execuție podeț pe DJ644A, Ø 800, com.Morunglav, km2+650”;  

- „Execuție podețe pe DJ 653, Ø 600, com. Radomirești, km 54+500, km 60+250, km 65+000, 

km 65+300, km 65+500 și Ø 1000, com. Stoicănești,  km 52+800”; 

- „Execuție podețe pe DJ 657B, Ø 800, com. Sîrbii Măgura, km 26+080,  km 26+220, km 

26+700”;  

- „Execuție podețe pe DJ 678G, Ø 600, com. Sîmburești, km 10+120, km 10+525, km 

10+925”; 

- „Execuție podeț pe DJ 703, Ø 600, com. Optași, km 58+100 și Ø 800, km 52+400”; 

- „Execuție podeț pe DJ 703B, Ø 600, com. Bărăști, km 40+270”;  

- „Execuție podețe pe DJ 703D, Ø 800, com. Cungrea, km 20+160, km 21+550, și Ø 1000, km 

13+700”; 

conform anexelor nr. 10 – 21. 

Art. 8. Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 

categorii de bunuri repartizate la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” 

subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative”, paragraf 51.02.01.03 „Autoritati 

executive”, pe anul 2016,conform anexei nr. 22. 

Art. 9. Se aprobă lista poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la capitolul 67.02 „Cultura, recreere și religie” paragraful 67.02.03.08 „Centre 

pentru conservarea si promovarea culturii traditionale” pentru Consiliul Judetean Olt pe anul 

2016, conform anexei nr. 23.  

Art. 10. Se aprobă rectificarea „Listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații pe 

drumurile județene, pe anul 2016”, și rectificarea „Listei obiectivelor de investitii si „Alte 

cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri, pe anul 2016”, conform anexelor 24 si 

25. 

Art. 11. Anexele nr. 1 - 25  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.  12. 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, 27.10.2016 

Nr.181 

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 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 

până la 28.968.799 lei, pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de la Banca 

Comercială Romană (Contract nr.31/25.06.2013) 

 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.b),  alin. (3), lit. b), ale art. 45, alin.(2), lit.b), 

coroborat cu art.98, art. 104, alin.(1), lit.c), alin.(4), lit.d), precum și ale art.115, alin.(1), lit.c), 

alin.(4),(5),(6), si art.97, alin.(1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.f) și g) și art.61, alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV 

din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, 

componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și 

completarile ulterioare; 

Potrivit prevederilor art.29, alin.(1) lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016; 

Ținând seama de prevederile art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la 

contracte sau convenții; 

Luând act de: 

a) Expunerea de motive  nr. 10885/18.10.2016, cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.10886/18.10.2016 prezentată de către Președintele Consiliului Județean Olt, în calitatea sa de 

inițiator;     

b) raportul nr.10887/18.10.2016 al Directiei Economice, Buget – Finante din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt; 

c) raportul nr. 11231/26.10.2016, al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanțe, integrare europeana, administrarea domeniului public și privat al județului; 

d) raportul nr.11221/26.10.2016, al Comisiei pentru administrația publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii. 

           

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru refinanțarea datoriei 

publice locale; 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT, Județul Olt, adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 

28.968.799 lei, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, fără perioadă de grație și cu o perioadă 

de maturitate de până la 7 de ani. 

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru refinanțarea 

împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (Contract nr.31/25.06.2013). 

Art.3. Din bugetul local al JUDEȚULUI OLT se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul mentionat la art.1. 

Art.4. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Olt –Județul Olt, 

următoarele date: 



 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări 

și/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare al Județului Olt; 

d) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei 

de rambursare a finanțării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Olt – Județul Olt și aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean 

Olt. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Consiliului Județean 

Olt, în termenul prevăzut de lege, Președintelui Consiliului Județean Olt și Prefectului Județului 

Olt și se aduce la cunostința publică prin publicarea în Monitorul Oficial al JUDEȚULUI OLT, 

precum și pe pagina de internet -www.cjolt.ro. 

 

PREȘEDINTE 

MARIUS OPRESCU 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARUL JUDEȚULUI OLT 

                                                                           GABRIEL BULETEANU 

SLATINA, 27.10.2016 

Nr. 182 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 31 voturi “pentru”.  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

    pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 154/29.09.2016 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 10765/17.10.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

10766/17.10.2016; 

 Raportul nr. 10767/17.10.2016al Direcţiei Economice, Buget-Finanțe; 

 Raportul nr.12242/26.10.2016 al Comisiei pentru cultura, invatamant, activitatea stiintifica, 

sanatate, familie, protectie copii si culte; 

 Raportul nr.11203/26.10.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice , respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

 Raportul nr.11232/26.10.2016 al Comisiei studii economico-sociale, Buget-finante, 

integrare europeana, Administrarea domeniului public si privat al judetului; 

 Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr. 12902/04.10.2016., înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 10319/04.10.2016.; 

 Referatul nr. 10589/11.10.2016 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, 

• Prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța de Urgență 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 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  h o t ă r â r e.   

 

Art. I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 154/29.09.2016 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, se completează după cum urmează: 

       1. La categoria ,, 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 international”, după poziția nr. 6 se introduce poziția nr. 7, cu următorul cuprins: 

   

7.  Vădăstreanu Robert 

- Valentin 

Școala 

Gimnazială 

„Eugen Ionescu” 

Slatina 

a VIII-a Olimpiada 

Balcanică de 

Matematică 

Bronz 

  

      2. La categoria ,, 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”, după poziția nr. 4, se introduce 

poziția nr. 5, cu următorul cuprins: 

5. Popa Graţiela Ludmila 

 

Notă: Premiul acordat la această 

categorie doamnei profesor Popa 

Graţiela Ludmila este de 4.500 lei  

(calculat astfel: 5.000 lei valoarea 

premiului la această categorie 

diminuată cu 500 lei 

reprezentând valoarea premiului 

acordat la altă categorie prin 

HCJ Olt nr. 154/2016). 

Valoarea totală a premiilor 

acordate acestui profesor 

îndrumător este egală, astfel, cu 

valoarea premiilor  acordate  

celorlalți profesori      

îndrumători aflați în situații 

similare. 

  

Școala Gimnazială ”Eugen 

Ionescu”, Slatina 

Matematică 

 

 

 

 



 

 

Art. II. Se aprobă suma de 9.500 lei in valoare netă, pentru premierea elevului şi a 

profesorului îndrumător menționați la art. I. 

Art. III. 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. IV. 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Administratorului public şi Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Olt.    

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                          Contrasemnează 

                                                                        Secretar al Judeţului Olt                                                

                                                                              Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.10.2016 

Nr.183  

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

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din  cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru anul 2017 

 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.8701/23.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre 

nr.8702/23.08.2016; 

- raportul nr.8704/23.08.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.11218/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

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

- raportul nr.11225/26.10.2016 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – 

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- raportul nr.11249/26.10.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

- adresa nr.29/23.08.2016 a Sindicatului ,,CONSOLT”;  

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

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

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



 

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

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 

privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor 

publice, 

        

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

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

modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru anul 2017, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 

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

aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – Județul Olt 

și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                                 Gabriel BULETEANU     

Slatina, 27.10.2016, 

Nr.184 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” 

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

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

         cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR  PUBLICE  

             din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 2017 

 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.8892/26.08.2016 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre 

nr.8893/26.08.2016; 

- raportul nr.8894/26.08.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.11217/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

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

- raportul nr.11226/26.10.2016 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – 

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

http://www.cjolt.ro/


 

- raportul nr.11250/26.10.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

- adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt nr.2095/27.07.2016 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.7667/27.07.2016; 

- adresa nr.905/28.07.2016 a Sindicatului din Administrația Publică Olt 

,,CONSILIUM"; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la 

aprobare stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt, cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 

privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor 

publice, 

         

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

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

modificările și completările ulterioare,  

    

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 2017, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – Județul Olt și Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici.  

 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                Secretar al județului 

                                                                                                  Gabriel BULETEANU     

 

Slatina, 27.10.2016, 

Nr.185 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 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:  transformare posturi în  statul  de funcții 

al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 

Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.10781/17.10.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.10782/17.10.2016;  
 raportul nr.10783/17.10.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

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

 raportul nr.11216/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

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

 raportul nr.11243/26.10.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.11251/26.10.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 

Activități Sportive și de Agrement; 

 raportul nr.11233/26.10.2016 al Comisiei  pentru Studii Economico -Sociale, 

Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al 

Județului; 

 adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.26925/07.10.2016 înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.10470/07.10.2016; 

 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; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.636/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Stoenoaia Pusa, 

asistent medical debutant la Secția gastroenterologie; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.638/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Badea Aureliana, 

asistent medical debutant la Secția chirurgie generală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.646/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Ciaușu Niculina 

Adela, asistent medical debutant la Secția chirurgie generală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.650/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a domnului Toader Marin 

Ovidiu, asistent medical debutant la Secția chirurgie generală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.647/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Rada Andreea 

Elena, asistent medical debutant la Compartimentul chirurgie toracică; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.641/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Dumitrescu Ana 

Maria, asistent medical debutant la Secția chirurgie plastică și microchirurgie 

reconstructivă; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.643/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Tirtopan Nina, 

asistent medical debutant la Secția O.R.L.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.633/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Maricescu Maria 

Carmen, asistent medical debutant la Secția oftalmologie; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.635/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Dumitrescu 

Mirela, asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.639/02.09.2016 



 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Neagoe Ionela 

Diana, asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.644/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a domnului Buzgurila Lili 

Aurel, asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.648/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Neacșu Andreea 

Elena, asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.649/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Popa Elena 

Daniela, asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.645/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Barbu Mariana 

Ana, asistent medical debutant la Secția obstetrică ginecologie I; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.640/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Popa Teodora, 

asistent medical debutant la Secția obstetrică ginecologie II; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.651/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a domnului Eparu Teodor  

Iulian, asistent medical debutant la Secția boli infecțioase; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.634/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Smarandache Ana, 

asistent medical debutant la Cabinet pneumologie; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.642/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a domnului Ghinea Voicu 

Ion, asistent medical debutant la Cabinet de medicină sportivă; 

 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, începând cu data de 01.09.2016,  transformarea a 18 posturi din statul 

de funcţii al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, cu modificările și completările ulterioare, conform 

anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

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

Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016, se modifică în mod corespunzător, cu prevederile 

art.1 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 județului 

                                                                                                                  Gabriel BULETEANU  

Slatina  27.10.2016 

Nr.186     

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

 

 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.186/27.10.2016                                            

  

                                                                  SITUAŢIA  

transformării posturilor din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 

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

completările ulterioare 

 

Începând cu data de 01.09.2016 se transformă următoarele posturi : 

 

1) postul de asistent medical debutant de la Secția gastroenterologie, poziția nr.81 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; 

2) postul de asistent medical debutant de la Secția chirurgie generală, poziția nr.458 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; 

3) postul de asistent medical debutant de la Secția chirurgie generală, poziția nr.459 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; 

4) postul de asistent medical debutant de la Secția chirurgie generală, poziția nr.460 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; 

5) postul de asistent medical debutant de la Compartiment chirurgie toracică, poziția 

nr.496 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; 

6) postul de asistent medical debutant de la Secția chirurgie plastică și microchirurgie 

reconstructivă, poziția nr.591 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; 

7) postul de asistent medical debutant de la Secția O.R.L., poziția nr.673 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; 

8) postul de asistent medical debutant de la Secția oftalmologie, poziția nr.706  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; 

9) postul de asistent medical debutant de la Secția A.T.I, poziția nr.799 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; 

10) postul de asistent medical debutant de la Secția A.T.I, poziția nr.800 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; 

11) postul de asistent medical debutant de la Secția A.T.I, poziția nr.801 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; 

12) postul de asistent medical debutant de la Secția A.T.I, poziția nr.802 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; 

13) postul de asistent medical debutant de la Secția A.T.I, poziția nr.803 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; 

14) postul de asistent medical debutant de la Secția obstetrică ginecologie I, poziția 

nr.1044 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; 

15) postul de asistent medical debutant de la Secția obstetrică ginecologie II, poziția 

nr.1110 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; 

16) postul de asistent medical debutant de la Secția boli infecțioase, poziția nr.1280 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; 

17) postul de asistent medical debutant de la Cabinet pneumologie, poziția nr.2003 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; 

18) postul de asistent medical debutant de la Cabinet de medicină sportivă, poziția 

nr.2534 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 medical. 

 

PREȘEDINTE  

Marius OPRESCU 

 

   SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA          CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  

                     Manager                                                                               Sef serviciu  

              Ec. Elena VIȘAN                                                                Serviciul Resurse Umane    

                                                                                               şi Managementul Unităţilor Sanitare  

                                                                                                            Angela NICOLAE 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  transformare posturi în statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10815/17.10.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.10816/17.10.2016; 
- Raportul nr.10817/17.10.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr.11215/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.11234/26.10.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget – 

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public  şi  Privat al Judeţului; 

- Raportul nr.11244/26.10.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.11252/26.10.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 

- Adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5077/13.10.2016 înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.10688/13.10.2016; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci nr.22/04.10.2016; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.225/07.10.2016 referitoare la: actualizarea salariului de bază doamnei Călătoru Iulia în 

funcția de asistent medical în baza examenului de promovare la Spitalul de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci nr.23/12.10.2016; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.226/13.10.2016 referitoare la: actualizarea salariului de bază doamnei Pîrvu Ștefana 

Violeta pentru funcția de farmacist primar la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- 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, cu 

modificările ulterioare; 

- 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.I pct.2 lit.a) din Anexa nr.III 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. Începând cu data de 01.10.2016 se aprobă transformarea următoarelor posturi: 

a) postul de asistent medical debutant, nivel studii PL din cadrul Secției II – Psihiatrie 

(poziția nr.90 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015, cu modificările ulterioare) se 

transformă în post de asistent medical, nivel studii PL. 

b) postul de farmacist specialist din cadrul Farmaciei (poziția nr.126 în Statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.140/29.10.2015, cu modificările ulterioare) se transformă în post de farmacist 

primar. 

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, cu modificările ulterioare, 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 județului 

                                                                                                             Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.10.2016 

Nr.187 

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

 

 

 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobare număr de personal, organigramă, stat de funcții, Plan de școlarizare 

pentru anul școlar 2016-2017 pentru Școala Populară de Arte și Meserii 

 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.10784/17.10.2016 referitoare la Proiectul de hotărâre 

nr.10785/17.10.2016; 

- raportul nr.10786/17.10.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.11214/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

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

- raportul nr.11245/26.10.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.11253/26.10.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.11235/26.10.2016 al comisiei  pentru studii economico -sociale, buget-

finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- adresa Școlii Populare de Arte și Meserii nr.807/14.10.2016, înregistrată la Consiliul 

Județean sub nr.10776/17.10.2016 prin care a înaintat Raportul nr.808/14.10.2016 cu 

privire la modificările aduse statului de funcții și planului de școlarizare pentru anul 

2016-2017; 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.126/28.07.2016 cu privire la 

numirea directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; 

- prevederile contractului de management nr.5739/01.06.2016 încheiat între Consiliul 

Județean Olt, reprezentat prin Președinte și domnul Pintea Vivi-Viorel și anexele la 

contract; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 

nr.12/01.01.2016 cu privire la numire profesor plata cu ora a domnului Enache Liviu 

Lucian, clasa instrumente populare Morunglav, poziția 36 în statul de funcții al Școlii 

Populare de Arte și Meserii Slatina; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 19/08.04.2016 

cu privire la încetare contract individual de muncă nr.75/25.06.2013 al domnului Fieraru 

Marius Arald din funcția de director adjunct, poziția 2 în statul de funcții al Școlii 

Populare de Arte și Meserii; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 18/08.04.2016 

cu privire la numirea în funcția de profesor grad didactic II, nivel studii S, în cadrul  

clasei orga electronică a domnului Fieraru Marius Arald; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 

nr.17/04.04.2016 cu privire la numirea în funcția de instructor, treapta profesională 

debutant, nivel studii M, în cadrul clasei iconografie a domnului Bungiu Alexandru Hari; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 

nr.14/04.04.2016 cu privire la numirea în funcția de instructor, treapta profesională II, 

nivel studii M, în cadrul  clasei de împletituri a doamnei Fieraru Elena; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 

nr.15/04.04.2016 cu privire la numirea în funcția de instructor, treapta profesională III, 

nivel studii M, clasa de salarizare 14 în cadrul clasei instrumente populare a domnului 

Drăgulin Mihai Ionuț; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 

nr.16/04.04.2016 cu privire la numirea în funcția de instructor, treapta profesională I, 

nivel studii M, în cadrul clasei de dans popular a domnului Dima Florea; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 

nr.13/04.04.2016 cu privire la numirea în funcția de inspector de specialitate, grad I, 



 

nivel studii S, în cadrul Compartimentului buget, resurse umane și administrativ a 

doamnei Gughea Gabriela; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 

nr.45/26.09.2016 cu privire la promovarea în funcția de expert, grad profesional II a 

domnului Ariciu Marian Sandu; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 

nr.44/26.09.2016 cu privire la promovarea în funcția de instructor, treapta profesională I, 

a doamnei Nițu Victoria; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 

nr.47/26.09.2016 cu privire la promovarea în funcția de expert, grad profesional I, a 

domnului Teodorescu Florian; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii 

nr.46/26.09.2016 cu privire la promovarea în funcția de expert, grad profesional II, a 

doamnei Dozescu Mădălina Petronela; 

- prevederile Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.176/17.12.2015 cu privire la 

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

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

Arte și Meserii, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.172/29.09.2016; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.4 alin.(1)-(3), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) și art.12-

14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.143/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Studiul de caz al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina nr.805/12.10.2016; 

- 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.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 din Anexa I - Cap.II, lit.C, pct.III și lit.D, Anexa II pct.5 și Anexa IV - 

Cap.V, lit.a) și Cap.VI lit.C din Legea nr.284/2010 - Legea - cadru privind salarizarea 

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

ulterioare; 

 

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 numărul de personal, organigrama și statului de funcții pentru Școala 

Populară de Arte și Meserii, la nivelul a 53 de posturi, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 pentru Școala  

Populară de Arte și Meserii, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile art.1 și art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.176/17.12.2015, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/29.09.2016. 

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

Art.5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.11.2016 și se comunică: 

Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 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  27.10.2016 

Nr. 188     

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: modificarea și completarea Regulamentului  de organizare și funcționare a 

aparatului  de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului 

Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean 

Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016, 

modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.85/26.05.2016 

 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10958/19.10.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.10959/19.10.2016; 

- raportul nr.10960/19.10.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

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

- raportul nr.11213/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

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

- raportul nr.11246/26.10.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.11254/26.10.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016 cu privire la 

aprobare Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și 

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

Președintelui Consiliului Județean Olt, modificat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.85/26.05.2016; 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat de 

http://www.cjolt.ro/


 

funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.116/28.07.2016 cu privire la 

înființarea funcției contractuale de administrator public; modificarea organigramei, a 

numărului de personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.117/28.07.2016 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor, procedurilor și a atribuțiilor 

specifice în baza cărora Președintele Consiliului Județean Olt numește și eliberează 

din funcție administratorul public; 

- prevederile art.3-5 și art.51 din Regulamentul privind stabilirea criteriilor, 

procedurilor și a atribuțiilor specifice în baza cărora Președintele Consiliului Județean 

Olt numește și eliberează din funcție administratorul public aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.117/28.07.2016; 

- prevederile art.3, art.4 și art.5 alin.(21) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 

privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  art.2, art.3 alin.(1) și alin.(7)-(9), art.4, art.5 alin.(3), art.6 alin.(1) și 

art.8² din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile  pct.2.2.8. din Standardul 2 – ,,Atribuții, funcții, sarcini ” din Codul 

controlului intern managerial al instituțiilor publice, prevăzut în anexa nr.1 la 
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015, pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- prevederile  pct.1.1, 1.3 și 1.4 - teza 1  din INSTRUCȚIUNILE privind întocmirea 

aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern 

managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul Secretarului General al 

Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.113 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

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

      

Art. I. Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și aparatului 

permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui 

Consiliului Județean Olt,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 53/24.03.2016, 

modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.85/26.05.2016, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. Denumirea TITLULUI II   se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,TITLUL II: PREȘEDINTELE, VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

ȘI ADMINISTRATORUL PUBLICˮ. 

2. Denumirea CAPITOLULUI I al Titlului II se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PREȘEDINTELE, 

VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT ȘI ADMINISTRATORUL 

PUBLICˮ.  

3. După articolul 15 din Capitolul I al Titlului II se introduce un nou articol, articolul 151, 

cu următorul cuprins: 



 

„Art. 151. - (1) La nivelul județului Olt, Președintele Consiliului Județean Olt poate 

propune consiliului județean înființarea funcției de administrator public, în limita numărului 

maxim de posturi aprobate. 

 (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Olt, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate prin 

hotărâre a Consiliului Judeţean Olt. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs. 

  (3) Administratorul public va îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în 

acest sens cu Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, atribuţii specifice, precum și alte atribuții 

delegate de către Președintele Consiliului Județean Olt. 

  (4) În realizarea obligațiilor prevăzute în contractul de management, administratorul  

public colaborează cu președintele, vicepreședinții și conducătorii structurilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și ai serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Județean Olt. 

  (5) Președintele Consiliului Județean Olt poate delega către administratorul public, în 

condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.ˮ 

4. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:  

"Art. 161. - În domeniul controlului intern managerial Președintele Consiliului Județean 

Olt are următoarele atribuții: 

a) asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, 

reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface 

cerințele generale și specifice de control intern/managerial, prevăzute la art. 4 din 

Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

b) are obligația proiectării, implementării și dezvoltării sistemului de control intern 

managerial la nivelul Consiliului Județean Olt; 

c) dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare 

al Consiliului Județean Olt precum și de standardele de control intern managerial, 

măsurile de control necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de 

control intern managerial;   

d) stabilește obiectivele generale ale Consiliului Județean Olt; 

e) aprobă obiectivele specifice ale structurilor funcționale din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt precum și ale Cabinetului Președintelui 

Consiliului Județean Olt;  

f) aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Cabinetului Președintelui 

Consiliului Județean Olt;  

g) monitorizează, prin intermediul raportărilor Comisiei de monitorizare, îndeplinirea 

măsurilor stabilite în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial;  

h) asigură fondurile necesare pentru acțiunile de perfecționare profesională evidențiate în 

Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial,  atât pentru 

persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție prin 

cursuri organizate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau de alte 

organisme de interes public abilitate;  

i)     în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și 

dezvoltării sistemului de control intern managerial constituie, prin dispoziție,  o 

structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare; 

j) aprobă Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul Consiliului 

Județean Olt, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor 

anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor; 

k) în vederea gestionării riscurilor la nivelul Consiliului Județean Olt  constituie, prin 

dispoziție, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Echipa de gestionare a 

riscurilor;  



 

l)     dispune măsuri  pentru actualizarea Registrului de riscuri de la nivelul  aparatului de 

specialitate și Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt;  

m) aprobă Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată 

de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul 

compartimentelor; 

n) asigură elaborarea procedurilor formalizate și dispune actualizarea acestora, respectiv 

a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru detalierea proceselor și 

activităților derulate în cadrul  Consiliului Județean Olt;     

o) aprobă procedurile formalizate și asigură aducerea la cunoștință a acestor proceduri 

personalului din cadrul aparatului de specialitate și Cabinetului Președintelui 

Consiliului Județean Olt;   

p) aprobă inventarul funcțiilor sensibile,  Planul de rotație a personalului pe funcțiile 

sensibile precum și  elementele  de control stabilite pentru funcțiile sensibile 

identificate; 

q) elaborează anual, după închiderea exercițiului financiar, un Raport  privind stadiul 

sistemului de control intern managerial; în vederea elaborării Raportului dispune 

programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente a operațiunii de 

autoevaluare a sistemului de control intern managerial.            

5. După CAPITOLUL III al TITLULUI II se introduce un nou capitol, CAPITOLUL 

IV: ,,ADMINISTRATORUL PUBLICˮ; 

6. După articolul 19 se introduce un nou articol,  articolul 191, cu următorul cuprins: 

            ,,Art. 191.  - (1) Administratorul public îndeplineşte următoarele atribuții specifice: 

a)   promovarea și implementarea strategiei județene de dezvoltare;  

b) accesarea fondurilor/atragerea resurselor extrabugetare;  

c) managementul proiectelor;  

d) coordonarea achizițiilor publice;  

e) managementul resurselor umane; 

f) managementul operațional; 

g) elaborarea și gestionarea bugetului;  

h) creșterea vizibilității județului (realizarea și actualizarea paginii de internet cu 

informaţii despre județ);  

i) identificarea și încheierea unor parteneriate/acorduri de colaborare cu parteneri locali, 

regionali și internaționali;  

j) comunicarea și transferul de cunoștințe; 

k) aplicarea de principii și tehnici moderne privind bugetarea şi managementul financiar 

în sectorul public. 

(2) Administratorul public poate exercita, în baza contractului de management, atribuții de 

coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes județean, precum și 

alte atribuții delegate, în condiţiile legii, de către Președintele Consiliului Județean Olt.ˮ 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică: direcțiilor, arhitectului șef al județului, serviciilor, 

birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Secretarului județului și Vicepreședinților 

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

şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                                          Secretar al județului 

                                                                                                                Gabriel BULETEANU  

Slatina  27.10.2016 

Nr.189     

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi ,,pentru” și 1 vot ” împotrivă” 

 



 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru  

Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, 

respectiv Comunele Dobroteasa, Valea Mare, Radomirești. 

 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 10788/17.10.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

10789/17.10.2016; 

- Raportul Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu 

nr.10790/17.10.2016; 

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

ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

nr.11271/26.10.2016; 

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

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.11212/26.10.2016; 

-  Raportul  Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement 

nr.11255/26.10.2016; 

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

nr.11267/26.10.2016; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 76/27.07.2006 cu privire la asocierea Consiliului 

Judeţean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi ale oraşelor Corabia, 

Balş, Drăgăneşti Olt, Scorniceşti, Piatra Olt şi Potcoava în scopul înfiinţării operatorului unic al 

Serviciului comunitar de utilitate publică – apă şi apă uzată în judeţul Olt; 

-  Adresa nr.559/10.10.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.10562/11.10.2016; 

- Hotărârea nr.12/07.09.2016  a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

de Utilități  Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul” prin care 

avizează favorabil, de principiu, acceptarea ca membri noi a comunelor Dobroteasa, Valea Mare, 

Radomirești; 

- Hotărârea nr.14/11.08.2016 a Consiliului Local al comunei Dobroteasa prin care se aprobă 

asocierea Consiliului Local  Dobroteasa cu Consiliul Județean Olt și cu consiliile locale membre 

în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”;   

- Hotărârea nr.9/21.07.2016 a Consiliului Local al comunei Valea Mare prin care se aprobă 

asocierea Consiliului Local Valea Mare cu Consiliul Județean Olt și cu consiliile locale membre 

în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”;   

- Hotărârea nr.16/30.08.2016 a Consiliului Local al comunei Radomirești prin care se aprobă 

asocierea Consiliului Local Radomirești cu Consiliul Județean Olt și cu consiliile locale membre 

în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”;     

-  prevederile art. 13, art. 16 alin. (1) și alin. (2) lit. j) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare  Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare ,,OLTUL”;  

- prevederile art. 8, art.10 alin.(1) şi alin.(9) din Legea nr. 51/2006  cu privire la serviciile 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2) - (3) și Anexele nr. 3 - 4 din Hotărârea Guvernului nr. 

855/13.08.2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru al asociaţiilor 

de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de activitate publică;  



 

- prevederile art. 1 alin.(2), art.2 alin (1), art.10, art.11, art.12 alin.(1) lit.d), art.17 alin (1)-(2), art 

18 alin.(1) lit.b) şi alin (2), art.22 din Legea nr. 241/2006 cu privire la serviciul de alimentare cu 

apă şi de canalizare, republicată(2), 

În temeiul prevederilor art.11, art. 91 alin. (1) lit e), alin. (6) lit. c), art. 97 alin. (1), art. 98 

coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. f) 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 primirea de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare 

“Oltul”, respectiv comunele Dobroteasa, Valea Mare, Radomirești; 

Art. 2. – Se acordă mandat special domnului Marius OPRESCU, reprezentantul Judeţului 

Olt în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare “Oltul”, să voteze în numele şi pe seama 

Judeţului Olt acceptarea noilor membri prevăzuţi la art.1, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare 

“Oltul”. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Unitatea de Implementare a 

Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt, Consiliilor Locale al comunelor Dobroteasa, Valea Mare, Radomirești, Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de 

Canalizare “Oltul”, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                               Contrasemnează,  

                                                                                                              Secretarul Judetului  

                                                                                                            Gabriel BULETEANU 

Slatina 27.10.2016 

Nr. 190 

Prezenta hotarare a fost aprobata cu 31 de voturi pentru. 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui 

ajutor bănesc persoanelor din județul Olt care  împlinesc vârsta de 100 ani 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10810/17.10.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.10811/17.10.2016; 

- Raportul comun nr. 10812/17.10.2016 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. 11236/26.10.2016 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Raportul nr. 11247/26.10.2016 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, 

sănătate, familie, protecție copii și culte; 



 

- Raportul nr. 11205/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.153/29.09.2016 cu privire la acordarea 

unui ajutor bănesc persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani din județul Olt; 

- prevederile art.14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin.(1), 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 împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să acorde, prin 

dispoziție, începând cu data de 01.11.2016 și până la validarea noului consiliu județean rezultat 

în urma alegerilor locale din anul 2020, un ajutor bănesc în cuantum de 1.000 lei net/persoană,  

persoanelor vârstnice domiciliate pe raza județului Olt, care aniversează  100 de ani de viață. 

(2) Ajutorul bănesc  prevăzut la alin.(1) se acordă o singură data, împreună cu o diploma 

aniversară. 

(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. Prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Olt se desemnează ulterior 

reprezentații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii 

la îndeplinire a prezentei hotărâri pe baza comunicărilor cu persoanele îndreptățite să primească 

acest ajutor, transmise de primăriile din județul 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, 

primăriilor  unităților administrativ teritoriale din județul Olt, pentru aducerea la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt .  

  

PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ                                                                

SECRETAR AL  JUDEŢULUI OLT 

                                                                          Gabriel  BULETEANU 

Slatina 27.10.2016 

Nr. 191 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 30 voturi “pentru” și o abținere. 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  preluarea în administrare de către UAT Județul Olt  

prin Consiliul Județean Olt a imobilului Casa Fântâneanu  

 

PROIECT : Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-

Cultural” 

Axa prioritară 5 : Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investiții:  5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

Apel de proiecte nr : POR/2016/5/5.1/1 



 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 10760/17.10.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

10761/17.10.2016 ; 

 Raportul comun nr.10762/17.10.2016 al Serviciului Dezvoltare Regională și al Serviciului 

Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilităţi Publice și Autoritatea Judeţeană de Transport; 

 Raportul nr.11210/26.10.2016 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

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

 Raportul nr.11237/26.10.2016 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

 Raportul nr.11272/26.10.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură 

 Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 

2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. 

POR/ 2016/5/5.1/1;  

 Hotărârea Permanenței Consiliului Eparhial  nr. 1350/25 mai 2016 privind darea în 

administrare către UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt a imobilului Casa 

Fântâneanu ; 

 Prevederile art.866-868 din Codul Civil, republicat, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.91, 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 JUDEȚEAN OLT   adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă preluarea în administrare de către  UAT Județul Olt prin Consiliul 

Județean Olt a imobilului Casa Fântâneanu, având caracteristicile cuprinse în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, pe o perioadă cuprinsă între data depunerii cererii de 

finanțare a proiectului și o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale aferentă  proiectului “ 

Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-

Cultural ”. 

Art.2. Predarea-preluarea în administrare a imobilului prevăzut la art.1. se va face pe bază 

de protocol care se va încheia între Episcopia Slatinei și Romanaților și UAT Județul Olt prin 

Consiliul Județean Olt, în termen de 30 de zile, de la data prezentei hotărâri. 

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

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

aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – 

Judeţul  Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

 

 

                                                                        Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 

Gabriel BULETEANU    

 

Slatina, 27.10.2016 

Nr.192 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23  voturi  “pentru” și 8 voturi “împotrivă”. 

 



 

Anexă la hotărâre nr. 192/27.10.2016 

 

Datele de identificare ale imobilului preluat  în administrare  

 

Locul unde este 

situat imobilul  

Persoana 

juridica de la 

care se 

transmite 

imobilul  

Persoana 

juridica la care 

se transmite 

imobilul  

Caracteristici 

tehnice ale 

amplasamentului  

Documente 

proprietate  

Municipiul Slatina, 

str.Sevastopol nr.1 

Episcopia 

Slatinei si 

Romanaților  

UAT JUDETUL 

OLT prin 

Consiliul 

Județean Olt  

- suprafața totală a 

terenului este de 

511.00 mp 

-terenul se afla in 

intravilanul 

municipiului 

Slatina si este in 

categoria de 

folosința Curți – 

Construcții 

-pe teren se afla o 

construcție cu 

suprafața 

construita la sol de 

273.00 mp 

Carte funciară 

nr.51992  

Număr cadastral 

51992 

 

Șef serviciu dezvoltare regională, 

Daniela Lungu 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al Județului Olt, în domeniul public al 

Județului Olt, aflat în administrarea Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Plevnei, nr. 6, județul Olt și darea acestuia 

în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și Romanaților 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10917/18.10.2016 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 

10918/18.10.2016; 

- Încheierea de respingere nr. 45381/15.06.2016 a O.C.P.I. Olt – Biroul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Slatina; 

- Raportul comun nr. 10919/18.10.2016 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei 

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

- Raportul nr. 11209/26.10.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 11238/26.10.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 

integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  

- Raportul nr. 11273/26.10.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 124/29.11.2007 cu privire la modificarea 

inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt; 



 

- Hotărârea Guvernului României nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.858 – 862 alin.(1), art.863 lit.e) și art. 874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil al României, republicată, cu modificările ulterioare; 

- Prevederile art.8 alin.(1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul 

general al cultelor, republicată; 

- Prevederile art.6 alin.(2) și art.41 din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea 

Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008, 

 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), alin.(5) lit.b), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 

art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.c) şi art.124  din Legea Administratiei Publice Locale nr. 

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

 

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

 

Art.1. Se aprobă trecerea unui teren în suprafaţă de 275 mp, din domeniul privat al 

Judeţului Olt, în domeniul public al Judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Plevnei, nr. 6, 

județul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. (1). Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, 

persoană juridică de utilitate publică, a terenului prevăzut la art.1, pentru construirea unei 

biserici. 

                  (2). Darea în folosinţă gratuită a terenului se face pe perioada existenţei construcţiei. 

Art.3. Dreptul de folosinţă gratuită încetează dacă terenul nu este folosit pentru destinaţia 

prevăzută la art.2 alin.(1) sau dacă în termen de 5 ani de la predarea terenului nu se finalizează 

obiectivul de investiții. 

Art.4. Predarea – primirea terenului prevăzut la art.2 se face pe bază de protocol încheiat 

între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi Episcopia Slatinei şi 

Romanaţilor, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului, 

Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și 

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

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

Art.5. La data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 17/28.01.2010, cu 

modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 45/24.03.2016, își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 

Tehnice şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, 

Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi Episcopiei Slatinei şi 

Romanaţilor, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU                                                                                                                                                                       

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                        Secretar al Judeţului  

                                                                                                        Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.10.2016 

Nr. 193 

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



 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

ALINDA GARNY S.R.L. 

 

 

Având în vedere : 

-  Expunerea de motive nr. 10976/20.10.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  

10977/20.10.2016; 
-  Cererea  domnului IOSU DORU în calitate de administrator al S.C. ALINDA GARNY 

S.R.L. cu sediul în localitatea  Șerbănești, str. Dumitru Caracostea , nr. 10, județul Olt, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 10718/14.10.2016, prin care solicită acordarea unei 

licențe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul  CRÎMPOIA- SCORNICEȘTI; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 1592/20.10.2016, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 10974/20.10.2016; 

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

Consiliului Judeţean Olt  nr.10978/20.10.2016; 

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

nr. 11268/26.10.2016; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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

arhitectură nr. 11275/26.10.2016; 
- Prevederile art.5, art.17 alin.(1) lit.p) şi ale art.38 alin.(7) din Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Prevederile art.4 lit.h), art. 31 alin (11) şi (2), art.35 alin.(1), (3) şi (5), art.37 din Normele 

de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

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

modificările  şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art.1. Se aprobă atribuirea unei licențe de traseu, operatorului de transport rutier S.C. 

ALINDA GARNY S.R.L. pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale, pe traseul CRÎMPOIA- SCORNICEȘTI, conform anexei  care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele de specialitate de transport din cadrul autorităţilor  administraţiei publice 

locale, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate şi după 

achitarea tarifului stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.174/20.12.2013. 

Art.3. Licenţa de traseu este  valabilă până la data de 11.10.2019, când expiră perioada de 

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

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

transport din cadrul Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

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



 

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

prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului 

pentru efectuarea transportului public local; 

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenţei de transport. 

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

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. 

ALINDA GARNY S.R.L.  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                  

                                                                                             Contrasemnează 

                           Secretar al Judeţului 

                                                                                                       Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.10.2016 

Nr.194 

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

 

 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 194/27.10. 2016 

 

 

Tabel privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea  

transportului public de persoane prin curse regulate special 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU          

 

                                                                                         

                                                                                                                 Contrasemnează 

                                     Secretar al Judeţului 

                                                                                                                  Gabriel BULETEANU  

      

  Director Executiv 

        Cornel MOTOI 

                                                                                                                           Şef Serviciu 

                                                                                                                       Costinel  NETCU 

 

Nr. 

Crt. 

Seria şi nr. licenţei 

de traseu 

Operatorul de transport 

rutier căruia i s-a 

atribuit licenţa de 

traseu 

Traseul/ Auto 

 

 

1. 

Seria LST OT 

nr.0000092 

Valabilă până la data de 

11.10.2019 

SOCIETĂȚII 

COMERCIALE  

ALINDA GARNY 

S.R.L. 

CRÎMPOIA - SCORNICEȘTI 

OT-06-RAY 

 



 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat, în domeniul public al Județului Olt, 

aflat în administrarea Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

situat în municipiul Slatina, str. Toamnei, nr. 11, județul Olt  și darea acestuia în folosință 

gratuită către Episcopia Slatinei și Romanaților 

 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 10905/18.10.2016 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 

10906/18.10.2016; 

- Raportul comun nr. 10907/18.10.2016 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei 

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

- Raportul nr. 11208/26.10.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 11239/26.10.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 

integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  

- Raportul nr. 11274/26.10.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 127/27.12.2006 cu privire la înscrierea unor imobile 

în Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt; 

- Prevederile art.858 – 862 alin.(1), art.863 lit.e) și art. 874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil al României, republicată, cu modificările ulterioare; 

- Prevederile art.8 alin.(1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul 

general al cultelor, republicată; 

- Prevederile art.6 alin.(2) și art.41 din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea 

Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008, 

 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), alin.(5) lit.b), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 

art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.c) şi art.124  din Legea Administratiei Publice Locale nr. 

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

 

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

 

Art.1. Se aprobă trecerea unui teren în suprafaţă de 289,09 mp, din domeniul privat al 

Judeţului Olt, în domeniul public al Judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Toamnei, nr. 11, 

județul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. (1). Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, 

persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, a terenului prevăzut la art.1, pentru 

construirea unei biserici. 

                 (2). Darea în folosinţă gratuită a terenului se face pe perioada existenţei construcţiei. 

Art.3. Dreptul de folosinţă gratuită încetează dacă terenul nu este folosit pentru destinaţia 

prevăzută la art.2 alin.(1) sau dacă în termen de 5 ani de la predarea terenului nu se finalizează 

obiectivul de investiții. 

Art.4. Predarea – primirea terenului prevăzut la art.2 se face pe bază de protocol încheiat 

între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi Episcopia Slatinei şi 

Romanaţilor, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului, 

Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și 

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

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



 

Art.5. La data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/27.05.2010, cu 

modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 32/24.02.2011 și art.3 din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 156/23.10.2013, își încetează aplicabilitatea.          

 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 

Tehnice şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, 

Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi Episcopiei Slatinei şi 

Romanaţilor, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                     Contrasemnează 

                                                                                                                 Secretar al Judeţului  

                                                                                                                Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.10.2016 

Nr. 195 

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

 

 

 

 

 

 

 

HOTARÂRE 

cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al Județului Olt și din administrarea 

Consiliului Județean Olt, în domeniul public al comunei Nicolae Titulescu 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10908/18.10.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

10909/18.10.2016; 

- Adresa nr. 1720/01.09.2016 a Primăriei comunei Nicolae Titulescu, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 9617/16.09.2016; 

- Raportul comun nr. 10910/18.10.2016 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei 

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

- Raportul nr. 11207/26.10.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 11240/26.10.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 

integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  

- Raportul nr. 11277/26.10.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 128/24.11.2011 cu privire la trecerea unui imobil din 

domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt, în vederea restituirii; 

- Prevederile art.9 alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.858 – 862 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

 



 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) 

şi art.115 alin.(1) lit.c) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare, 

  

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

 

Art.1. (1). Se aprobă trecerea unui teren în suprafață de 534 mp, din domeniul public al 

Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul public al comunei 

Nicolae Titulescu. 

          (2). Datele de identificare ale terenului menționat la alin.(1) sunt prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2. Predarea - primirea terenului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat 

între Consiliul Judeţean Olt și Primăria comunei Nicolae Titulescu, prin grija Direcţiei Tehnice 

şi Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul 

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

prezentei hotărâri. 

Art.3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, se modifică în 

mod corespunzător. 

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

Tehnice şi Investiţii și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Consiliului Local al comunei 

Nicolae Titulescu, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                                              Secretar al Judeţului  

                                                                                                            Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.10.2016 

Nr. 196 

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

MĂCĂU TRANS S.R.L. 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive nr. 10979/20.10.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  

10980/20.10.2016; 
- Cererea  domnului VLAD MARIAN în calitate de administrator al S.C. MĂCĂU TRANS 

S.R.L. cu sediul în localitatea  RUSĂNEȘTI, str. Măcău, nr. 96, județul Olt, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt cu nr. 10332/04.10.2016, prin care solicită acordarea unei licențe de 

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

traseul  RUSĂNEȘTI - CARACAL; 



 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 1555/12.10.2016, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 10872/18.10.2016; 

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

Consiliului Judeţean Olt  nr.10981/20.10.2016; 

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

nr. 11269/26.10.2016; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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

arhitectură nr. 11276/26.10.2016; 
-  Prevederile art.5, art.17 alin.(1) lit.p) şi ale art.38 alin.(7) din Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Prevederile art.4 lit.h), art. 31 alin (11) şi (2), art.35 alin.(1), (3) şi (5), art.37 din Normele 

de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

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

modificările  şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art.1. Se aprobă atribuirea unei licențe de traseu, operatorului de transport rutier S.C. 

MĂCĂU TRANS S.R.L. pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul RUSĂNEȘTI - CARACAL, conform anexei  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele de specialitate de transport din cadrul autorităţilor  administraţiei publice 

locale, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate şi după 

achitarea tarifului stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.174/20.12.2013. 

Art.3. Licenţa de traseu este  valabilă până la data de 28.09.2019, când expiră perioada de 

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

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

transport din cadrul Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

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

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

prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului 

pentru efectuarea transportului public local; 

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenţei de transport. 

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

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. 

MĂCĂU TRANS S.R.L.  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                             Contrasemnează 

                                   Secretar al Judeţului 

                                                                                                                 Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.10.2016 

Nr.197 

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



 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 197/27.10.2016 

 

Tabel privind atribuirea unei 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 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin  

domeniului public al Judeţului Olt 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive nr. 10911/18.10.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

10912/18.10.2016 ; 

- Adresa nr. 138/GSE/14.10.2016 a S.C. GEO SERVICE ENGINEERING S.R.L., 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10769/17.10.2016; 

- Raportul comun nr. 10913/18.10.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei 

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

- Raportul nr. 11219/26.10.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 11270/26.10.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice şi comerţ;  

- Raportul nr. 11278/26.10.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

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

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

ulterioare, 

 

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

art.115 alin.(1) lit.c) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

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.0000091 

Valabilă până la data de 

28.09.2019 

SOCIETĂȚII 

COMERCIALE  

MĂCĂU TRANS S.R.L. 

RUSĂNEȘTI - CARACAL 

OT-97-VVV 

 



 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.I. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însușit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001, înscris în Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

- la poziția nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Dobrosloveni - Lim. jud. 

Teleorman; L=59,652 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=1.048.040 mp”; 

- la poziția nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fălcoiu (DN 64) – Lim. jud. 

Vâlcea; L=51,355 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=1.495.154 mp”. 

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

Tehnice şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, 

Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în 

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

Judeţul Olt.   

  

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                        Secretar al Judeţului  

                                                                                                        Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.10.2016 

Nr. 198 

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

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: - constatare pierdere a calităţii de membru al  Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică; 

- desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 11285/26.10.2016 la Proiectul de Hotărâre nr.  

11286/26.10.2016; 

- raportul nr.11287/26.10.2016 al Serviciului Relații Publice, ATOP și  Transparență 

Decizională din cadrul Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotarârii de Guvern nr.758/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter 

temporar , prin detașare în condițiile legii a funcției publice de subprefect al județului Olt al 

Județului Olt de către domnul Oproiu Ionel Emanuel;  

- prevederile Hotarârii de Guvern nr.761/2016 privind  exercitarea, cu caracter temporar 

, prin detașare în condițiile legii a funcției publice de subprefect al județului Olt al Județului Olt 

de către domnul Cotarcea Ionuț; 

- adresa nr.32675/Nesecret/26.10.2016 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt, înregistrată la 

Consiliului Judeţean Olt sub nr.11284/26.10.2016, prin care se propune validarea ca membru al 

A.T.O.P. a domnului Ionuț COTARCEA-Subprefect  al Judeţului Olt; 



 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/29.09.2016 cu privire la validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 

- prevederile art.17 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.5 și ale art. 7- 9 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 constată pierderea calităţii de membru de drept al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică de către - domnul Ionel-Emanuel OPROIU, urmare a pierderii  funcției de 

Subprefect al județului Olt .  

Art.2. Se ia act de desemnarea nominală a domnului Ionuț COTARCEA-  Subprefect al 

Judeţului Olt, în calitate de membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.  

Art.3. Se validează desemnarea nominală ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a domnului Ionuț COTARCEA,  Subprefect al judeţului Olt.  

 Art.4. Componența actuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în urma 

modificărilor survenite conform prevederilor art. 1- 3  este următoarea: 

1. Ionuț COTARCEA – Membru 

2.Eugen Cătălin FLORESCU- Membru 

3. Tudor Dorel DREJOI- Membru 

4. Adrian TĂNASE- Membru 

5. Adrian Constantin  POP  - Membru 

6. Petre Ștefan- Membru 

7. Pavel Belinski- Membru 

8. Ion Lucian Bondrescu- Membru 

9. Ioan NEDELEA- Membru 

10.  Niculae FLOREA - Membru 

11. Lucian NIŢU  - Membru 

12. Nicolae VITAN  - Președinte 

13 .Gheorghiţă BRÂNARU- Membru 

14. Sabin Paul BRATU- Membru 

15. Dumitru Dumitrașcu- Membru 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Relaţii Publice, A.T.O.P. şi Transparenţă 

Decizională,  Direcției Economice Buget - Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, domnului Ionel-Emanuel 

OPROIU, domnului Ionuț COTARCEA, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt  și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                        Secretar al Judeţului  

                                                                                                        Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.10.2016 

NR. 199 

Prezenta hotarâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” 

 

 



 

II. DISPOZIŢII 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare  

    în trimestrul IV 2016  

 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr.10.820/17.10.2016 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- adresa Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu,, Slatina nr.870/12.10.2016 inregistrata la 

Consiliul Judetean Olt sub nr.10.634/12.10.2016. 

- adresa Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt nr.700/13.10.2016 

inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.10.671/13.10.2016. 

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

modificările si completarile  ulterioare; 

- prevederile lit.A pct.1.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv inscrise in Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Finantelor 

Publice nr.923/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- prevederile art.6 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificarile si completările 

ulterioare; 

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

ulterioare. 

- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.460/14.12.2015 cu privire la 

organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern/managerial in cadrul 

Consiliului Judetean Olt.        

In temeiul art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei 

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

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 

 

Art.1. Se aproba virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Directiei Economice Buget-Finanţe, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Bibliotecii Judetene Olt ,,Ion Minulescu,, 

Slatina si Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt  pentru aducerea  la 

îndeplinire . 

resedinte 

Marius OPRESCU 

 

                                                                Avizat, 

                                                                     Secretar al  Judeţului 

                                                                                       Gabriel BULETEANU 

SLATINA 18.10.2016, 

Nr. 331 

Anexă la Dispozitia nr. 331/18.10.2016                                            

   

VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL  ACELUIAŞI  CAPITOL  

BUGETAR  PE  SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE 

ÎN TRIMESTRUL  IV 



 

Cap.67.02 ,,CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE,, 

Paragraful.67.02.03.02 ,, Biblioteci publice, comunale, orasenesti, municipale -  

,, Biblioteca Judeteana ,, Ion Minulescu,, 

Titlul I- Cheltuieli de personal 

Titlul II – Bunuri şi servicii                                  

                                                                                                                                  -mii lei-  

Cod 

indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

67.02.03.02 Biblioteca Judeţeană Ion Minulescu -27 +27 

10 Chletuieli de personal  

din care pe articole si pe alineate 
-2 +2 

10.01.01 Salarii de baza -2  

10.01.13 Indemnizatii de delegare  +2 

20 Bunuri şi servicii 

din care pe articole şi pe alineate 
-25 +25 

20.01.03 Iluminat, incalzit si forta motrica -20  

20.05.30 Alte obiecte de inventar  +10 

20.11 Carti, publicatii si materiale documentare  +10 

20.01.04 Apa, canal  si salubritate -5  

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio tv, internet  +1 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si sevicii  +4 

 

Cap.65.02 ,,INVATAMANT,, 

Paragraful 65.02.07.04.--  Invatamant special - ,, Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta 

Educationala Olt  ,, 

Titlul II –Bunuri si servicii    

                                                                                                                                      -mii lei- 

Cod 

indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

65.02.07.04 Centrul Judetean de Resurse 

 si de Asistenta Educationala Olt 

-20 +20 

20 Bunuri si servicii 

din care pe articole şi pe alineate : 

-20 +20 

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  +10 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -20  

20.05.30 Alte obiecte de inventar  +10 

  

PRESEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                    Contrasemneaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                      Secretar al Judetului Olt 

                                                                                                        Gabriel BULETEANU 

 Director executiv 

Constanţa DUMITRU 

 

 

 

                            Intocmit                                              Sef Serviciu Buget, Impozite si Taxe 

          Marinela DIACONESCU                                              Nicolaie BUSOIU 

 

 



 

DISPOZIŢIE 

Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare 

în trimestrul IV 2016 

 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr.11.064/24.10.2016 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- adresa Centrului Judetean pentru Conservarea si promovarea Culturii Traditionale si Cultural 

Olt nr.253/18.10.2016 inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.10.891/18.10.2016. 

- adresa Scolii Profesionale Speciale Bals nr.651/17.10.2016 inregistrata la Consiliul Judetean 

Olt sub nr.10.870/18.10.2016. 

- adresa Spitalului Judetean de Urgenta Slatina nr.28151/20.10.2016 inregistrata la Consiliul 

Judetean Olt sub nr.10.999/20.10.2016. 

- adresa Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor nr.3048/21.10.2016 inregistrata la 

Consiliul Judetean Olt sub nr.11003/21.10.2016. 

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

modificările si completarile  ulterioare; 

- prevederile lit.A pct.1.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv inscrise in Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Finantelor 

Publice nr.923/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- prevederile art.6 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificarile si completările 

ulterioare; 

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

ulterioare. 

- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.460/14.12.2015 cu privire la 

organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern/managerial in cadrul 

Consiliului Judetean Olt.        

In temeiul art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei 

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

    

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 

 

Art.1. Se aproba virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Directiei Economice Buget-Finanţe, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Centrului Judetean pentru Conservarea si 

Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt, Scolii Profesionale Speciale Bals,  Spitalului 

Judetean de Urgenta Slatina si Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor,  pentru aducerea  la 

îndeplinire . 

 

Presedinte 

Marius OPRESCU 

                                                                Avizat, 

                                                                     Secretar al  Judeţului 

                                                                                Gabriel BULETEANU 

    Director  
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Anexă la Dispozitia nr. 336/25.10.2016                                            

   

VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL  ACELUIAŞI  CAPITOL  

BUGETAR  PE  SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE 

ÎN TRIMESTRUL  IV 

 

Cap.67.10 ,,CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE,, 

Paragraful. 67.10.03.30 ,, Alte servicii culturale,,  -  Centrul Judetean pentru Conservarea si 

Promovarea Culturiui Traditionale si Cultural Olt 

Titlul II – Bunuri şi servicii                                                                                      - mii lei- 

Cod indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

67.10.03.30 Centrul Judetean pentru 

Conservarea si Promovarea Culturiui 

Traditionale si Cultural Olt 

-14 +14 

20 Bunuri şi servicii 

din care pe articole şi pe alineate 
-14 +14 

20.01.05 Carburanti si lubrifianti -3  

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, televizor, 

internet 

-1  

20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter 

functional 

 +6 

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari -2  

20.11 Carti, publicatii si materiale 

documentare 

-1  

20.13 Pregatire profesionala -7  

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  +8 

 

Cap.65.02 ,,INVATAMANT,, 

Paragraful.65.02.07.04 -  Invatamant special - ,, Şcoala Profesionala  Speciala  Bals,,  

Titlul I – Cheltuieli de personal 

Titlul II –Bunuri si servicii    

       -mii lei-  

Cod indicator Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

65.02.07.04 Şcoala Profesionala  Speciala  Bals -34 +34 

10 Cheltuieli de personal 

din care pe articole si pe alineate 
-20 +20 

10.01.11 Fond aferent platii cu ora  +20 

10.01.01 Salarii de baza -20  

20 Bunuri şi servicii 

din care pe articole şi pe alineate 
-14 +14 

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu 

caracter functional 

 +8 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 

si functionare 

 +6 

20.01.07 Transport -7  

20.04.01 Medicamente -1  

20.06.01 Deplasari interne, detasari , transferari -2  

20.11 Carti, publicatii si materiale 

documentare 

-2  

20.14 Protectia muncii -2  



 

 

Cap. 66.10 ,, SANATATE  ,, 

Subcapitolul 66.10 .06.01-  Spitale Generale ,, Spitalul Judetean de Urgenta  Slatina,, 

Titlul II –Bunuri si servicii 

                                                                                                                                       -mii lei- 

Cod 

indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

66.10 .06.01   Spitalul Judetean de Urgenta Slatina -100  +100 

       20 Bunuri şi servicii 

din care pe articole şi pe alineate 
-100 +100 

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  +100 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 

-100  

 

Cap. 54.10 ,, ALTE  SERVICII  PUBLICE  GENERALE  ,, 

Paragraful: 54.10 .10 ,, Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor ,, 

Titlul II –Bunuri si servicii                                             

                                                                                                            -mii lei- 

Cod 

indicator 
Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

       20 Bunuri şi servicii 

din care pe articole şi pe alineate 
-22 +22 

20.01.01 Furnituri de birou -5  

20.01.04 Apa, canal si salubritate -3  

20.01.05 Carburanti si lubrifianti -5  

20.01.06 Piese de schimb -4  

20.05.30 Alte obiecte de inventar  +9 

20.13 Pregatire profesionala -5  

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  +13 

 

PRESEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                    Contrasemneaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                         Secretar al Judetului Olt 

                                                                                               Gabriel BULETEANU                                                                                                               

   Director executiv 

Constanţa DUMITRU 


