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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformare posturi, desființare post și înființare post în statul de funcții al 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

                      

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.11714/07.11.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.11715/07.11.2016; 

- raportul nr.11716/07.11.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul   Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.12426/23.11.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.12409/23.11.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.12415/23.11.2016  al Comisiei pentru Studii economico-sociale, Buget – Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Adresele Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului” nr.1366/17.10.2016 și nr.1510/04.11.2016, înaintate Consiliului Județean Olt și 

înregistrate sub nr.10837/17.1.02016 și nr.11671/04.11.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare 

structură organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de 

Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.172/17.12.2015; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.36/11.03.2016 cu privire la încetare contract 

individual de muncă al doamnei Roșu Maria Claudia – dansator I; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.62/01.07.2015 cu privire la schimbare funcție pentru 

doamna Stan Daniela Diana – solist vocal, treapta profesională I, 1 normă; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.75/08.08.2016 cu privire la aplicare sancțiune 

disciplinară, conform art.248 alin.(1) lit.e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare doamnei Stan Daniela Diana, solist vocal I în cadrul 

Secției Muzicale a A.P.P.P.C.T. ʺDoina Oltuluiʺ; concediere pentru motive ce țin de persoana 

salariatului conform art.61 lit.a) coroborat cu art.62 alin.2 și art.63 alin.1 din Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.185/15.10.2016 cu privire la încetare contract 

individual de muncă pentru domnul Ștefan Marius Adrian – dansator I; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.190/10.11.2016 cu privire la încetare contract 

individual de muncă cu acordul părților pentru domnul Cioponea Daniel Adrian - dansator; 

- prevederile art.2 alin.(1) – (2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) – (2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin 

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

- prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 – privind Codul Muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 



 

- prevederile Capitolului I lit.b) la Anexa nr.IV la Legea nr.284/2010 - Lege - cadru privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, 

 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(5) lit.a) pct.1 și 4 și art.97 alin.(1) și 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 h o t ă r â r e: 

 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.12.2016, transformarea a 7 posturi din Statul 

de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015, după cum urmează: 

 transformarea postului vacant de solist vocal, grad profesional I, nivel studii 

superioare, în cadrul Secției Muzicale (poziția nr.17 în Statul de Funcții al Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare structura 

organizatorică, organigrama, număr de personal, stat de funcţii si Regulament de 

Organizare si Functionare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Traditionale „Doina Oltului“, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.172/17.12.2015) în solist vocal, grad profesional debutant, nivel studii S; 

 transformarea postului vacant de solist instrumentist, treaptă profesională I, fără 

nivel studii, în cadrul Secției Muzicale (poziția nr.21 în Statul de Funcții al 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la 

aprobare structură organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcţii și 

Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.172/17.12.2015) în solist instrumentist, grad profesional debutant, 

nivel studii superioare; 

 transformarea postului vacant de solist vocal, treapta profesionala I, fara nivel de 

studii, în cadrul Secției Muzicale (poziția nr.35 în Statul de Funcții al Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură 

organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcţii și Regulament de 

Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului“, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.172/17.12.2015) în solist vocal, treaptă profesională debutant, fără nivel studii; 

 transformarea postului de dansator, treaptă profesională I, fără nivel studii, în 

cadrul Secției Coregrafie (poziția nr.49 în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului “ – Secția Coregrafie, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare 

structură organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament 

de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului“, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.172/17.12.2015), în dansator, treaptă profesională debutant, fără nivel studii; 

 transformarea postului vacant de dansator, treaptă profesională I, fără nivel studii, 

în cadrul Secției Coregrafie (poziția nr.51 în Statul de Funcții al Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ – Secția 

Coregrafie, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu 

privire la aprobare structură organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de 

funcţii și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, modificată prin Hotărârea Consiliului 



 

Județean Olt nr.172/17.12.2015), în dansator, treaptă profesională debutant, fără 

nivel studii; 

 transformarea postului vacant de dansator, treaptă profesională I, fără nivel studii, 

în cadrul Secției Coregrafie (poziția nr.62, vacant în Statul de Funcții al Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură 

organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcţii și Regulament de 

Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.172/17.12.2015),  în dansator, treaptă profesională debutant, fără nivel studii; 

 transformarea postului vacant de dansator, treaptă profesională I, fără nivel studii, 
în cadrul Secției Coregrafie (poziția nr.63, vacant în Statul de Funcții al Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 36/26.03.2015 cu privire la aprobare structura 

organizatorica, organigrama, numar de personal, stat de funcţii si Regulament de 

Organizare si Functionare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Traditionale „Doina Oltului, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.172/17.12.2015),  în dansator treaptă profesională debutant, fără nivel studii. 

Art.2 (1) Se aprobă, începând cu data de 01.12.2016, desființarea postului vacant de 

manipulant bunuri, (pozitia nr.90 în Statul de Functii al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură organizatorică, organigramă, număr de 

personal, stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015). 

(2)Se aprobă, începând cu data de 01.12.2016, înființarea postului de consilier juridic, 

grad profesional I, nivel studii S în cadrul Biroului Juridic-Resurse Umane din cadrul 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, cu 

menținerea numărului de personal aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură organizatorică, organigramă, număr de 

personal, stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015. 

 Art.3 Statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/17.12.2015, se modifică în mod 

corespunzător cu prevederile art.1 și art.2 din prezenta hotărâre. 
Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.5 Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, 

Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului” în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și Instituției Prefectului – jud. Olt.   

 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                  Secretar al județului   

                                                                                                                Gabriel BULETEANU 

Slatina 24.11.2016 

Nr.200 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi ,,pentru” 



 

HOTĂRÂRE    

cu privire la:  aprobare transformare posturi în  statul de funcții 

al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 

Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.12163/16.11.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

12164/16.11.2016;  

 raportul nr.12165/16.11.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 raportul nr.12427/23.11.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

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

 raportul nr.12410/23.11.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.12388/22.11.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

 raportul nr.12416/23.11.2016 al Comisiei  pentru Studii Economico-Sociale, Buget-

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

 adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.29591/04.11.2016 și     

nr.29590/04.11.2016 înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.11720/07.11.2016 

și nr.11721/07.11.2016; 

 Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.6/ 

01.11.2016 

 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.736/30.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de biolog principal a doamnei Ciucu Marinela 

Cristina în Laboratorul de analize medicale–locația Scornicești; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.734/30.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de biolog principal a doamnei Stirbescu Dorina 

Camelia în Laboratorul de analize medicale; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.737/30.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de medic primar a domnului dr.Burea Sabin Alin, 

medic specialist, specialitatea radiologie–imagistică medicală la Laboratorul de 

radiologie și imagistică medicală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.738/30.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de medic primar a domnului dr.Adam Moushel, 

medic specialist, specialitatea obstetrică–ginecologie la Secția obstetrică  ginecologie I; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.740/30.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de medic primar a doamnei dr.Ionescu Stefania, 

medic specialist, specialitatea boli infecțioase  la Secția boli infecțioase; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.752/06.10.2016 

referitoare la promovarea în funcția de medic primar a doamnei dr.Oprea Constantina 

Camelia, medic specialist, specialitatea medicină internă la Secția medicină internă; 

 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 01.10.2016, transformarea a 6 posturi din statul 

de funcţii al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, cu modificările ulterioare, astfel: 

- postul de biolog specialist de la Laboratorul de analize medicale – locația Scornicești, poziția 

nr.1721 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  biolog 

principal; 

- postul de biolog specialist de la Laboratorul de analize medicale, poziția nr.1713 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 biolog principal; 

- postul de medic specialist de la Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, poziția 

nr.1782 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

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

primar; 

- postul de medic specialist de la Secția obstetrică ginecologie I, poziția nr.1020 în Statul de 

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în medic primar; 

- postul de medic specialist de la Secția boli infecțioase, poziția nr.1252 în Statul de funcții al 

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

nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în medic primar; 

- postul de medic specialist de la Secția medicină internă, poziția nr.12 în Statul de funcții al 

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

nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în medic primar. 

Art.2 Se  aprobă,  începând  cu  data  de  01.11.2016, transformarea  a  unui  post  de  

asistent medical debutant, vacant, specialitatea BFT, de la Laboratorul recuperare 

medicină fizică și balneologie (bază de tratament), poziția nr.1842 în Statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 



 

nr.76/21.04.2016, cu modificările ulterioare, în asistent medical principal, specialitatea 

BFT. 

Art.3 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016, cu modificările ulterioare, se 

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

Art.4. 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  24.11.2016 

Nr.201     

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32  voturi ,,pentru” 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                                                           

                  cu privire la: transformare posturi în statul de funcţii al aparatului   

        de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

 

 

Având în vedere: 

-   expunerea de motive nr.11998/14.11.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

11999/14.11.2016; 

- raportul nr.12000/14.11.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor  

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.12428/23.11.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr.12389/22.11.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive 

şi de Agrement; 

- raportul nr.12417/23.11.2016 al Comisiei pentru Studii Economico–Sociale, Buget Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.46/29.02.2016 referitoare la 

încetare de drept raport de serviciu prin acordul părților; 

-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.355/14.11.2016 referitoare 

la încetare de drept raport de serviciu prin acordul părților, consemnat în scris; 

-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.152/01.06.2016 referitoare 

la modificare raport de serviciu prin mutare definitivă în cadrul instituției publice; 

-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.137/19.05.2016 referitoare 

la încetare contract individual de muncă prin acordul părților; 

-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.195/07.07.2016 referitoare 

la încetare suspendare de drept raport de serviciu ca urmare a încetării funcției de demnitate 



 

publică de deputat ales și constatare suspendare de drept raport de serviciu pe perioada 

exercitării funcției de demnitate publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Olt; 

-   referatul nr.11978/14.11.2016 al doamnei SOLDUBAN Angela - şef serviciu la Serviciul 

Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu – Arhitectul Șef al 

Județului;  

-   referatul nr.11819/09.11.2016 al doamnei Țolu Magdalena - șef serviciu la Serviciul Relaţii 

Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională; 

-   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 Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.116/28.07.2016 cu privire la înființarea 

funcției contractuale de administrator public, modificarea organigramei, a numărului de personal 

și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

-   prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.345/31.10.2016 referitoare 

la aprobarea statului de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate şi din 

cadrul aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum și din cadrul 

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, cu drepturile salariale începând cu data de 1 

noiembrie 2016, cu modificările ulterioare; 

-   prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.353/07.06.2010 cu privire 

la aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau 

vătămătoare la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.I şi art.9 

alin.(1) din Anexa nr.III la Legea–cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice nr.330/2009, modificată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

nr.361/25.06.2010; 

-   prevederile art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

             

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

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

      

Art. 1. Se aprobă transformarea următoarelor posturi din statul de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt:  

- transformarea postului vacant, aferent categoriei funcţionarilor publici de execuţie de 

consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Unitatea de 

Implementare a Proiectelor de la Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe 

și Strategii de Mediu – Arhitectul Șef al Județului al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt (poziţia nr.69 în statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare), în post de consilier, clasa I, 

grad profesional debutant. 

-  transformarea postului vacant, aferent categoriei funcţionarilor publici de execuţie de 

referent, clasa a - III - a, grad profesional superior din cadrul Serviciului Relaţii Publice, 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia nr.96 în statul de funcţii pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare) în post 

de consilier, clasa I, grad profesional debutant. 

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

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



 

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

1 la prezenta hotărâre.     

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

aplicabilitatea. 

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

Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu – Arhitectul Șef al 

Județului, Serviciului Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă 

Decizională, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Olt. 

     

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                              

                  Contrasemnează,                                                                                                                                                       

                                                                                       Secretar  al  Judeţului                     

                                                                                       Gabriel BULETEANU 

Slatina 24.11.2016 

Nr.202 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi ,,pentru” 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                            

  cu privire la:  aprobare organigramă și stat de funcții pentru Centrul Județean  pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt 

 

 

                             

Având în vedere: 

 expunerea de motive nr.11980/14.11.2016 la Proiectul de hotărâre 

nr.11981/14.11.2016;  

 raportul nr.11982/14.11.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

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

 raportul nr.12390/22.11.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

 raportul nr.12411/23.11.2016 al Comisiei pentru Cultură,  Învăţământ, Activitate 

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii și Culte; 

 raportul nr.12429/23.11.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

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

 adresa nr.264/03.11.2016 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt înaintată Consiliului Județean Olt și înregistrată 

sub nr.11592/03.11.2016, prin care a înaintat Consiliului Județean Olt Raportul 

nr.265/03.11.2016 si anexele;  

 Decizia Directorului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt nr.23/02.12.2013 referitoare la încetarea din 

funcția de execuție aferentă personalului contractual prin detașare a domnului Iliescu 

Gheorghe; 



 

 Decizia Directorului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt nr.19/12.09.2013 referitoare la încetarea 

Contractului Individual de Muncă al domnului Grișcenco Gheorghe; 

 Decizia Directorului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt nr.18/31.03.2014 referitoare la transformare 

post, promovare în grad profesional și stabilire drepturi salariale; 

 prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.4, art.5 și art.6 din Ordonanța  de Urgență a Guvernului 

nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, aprobată prin Legea nr.143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

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

alin.(1) coroborat cu 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 organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt la nivelul a 16 

posturi, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

 conducere                                                                       2  posturi; 

 personal de execuție                                                      14 posturi;                               

    TOTAL                                                                     16 posturi 

 

Art.2. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

aplicabilitatea. 

 

Art.4.  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.12.2016 şi se 

comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse Umane și Managementul 

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

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt în vederea 

aducerii la îndeplinire,  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – jud. Olt.   

                                            

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                           Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU     

 

 

Slatina, 24.11.2016, 

Nr.203 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 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 

OCTOMBRIE 2016 

 

 

Având  în vedere: 

 expunerea de motive nr. 12005/14.11.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

12006/14.11.2016; 

 raportul nr.12007/14.11.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 raportul nr.12418/23.11.2016 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. 

83549/14.11.2016, comunicat cu adresa nr. 83550/14.11.2016, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 11991/14.11.2016; 

 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 OCTOMBRIE 2016, 

după cum urmează:   

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale realizate 

în luna 

OCTOMBRIE 

2016 

Nr. mediu de 

asistaţi  în 

luna 

OCTOMBRIE 

2016 

Costul 

mediu lunar  

(lei/ 

persoană) 

0 1 2 3 4=col2+col3 5 6=col4/col5 

1 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 

SLATINA 

227.432 65.590 293.022 93,70 3.127,24 

2 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă  

ŞOPÂRLIŢA 

117.311 51.528 168.839 55,35 3.050,39 

3 

Centrul de 

Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 

129.098 61.893 190.991 63,00 3.031,60 

4 

Centrul de 

Recuperare şi 

Reabilitare 

CARACAL 

118.783 75.234 194.017 52,00 3.731,10 



 

5 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 

SPINENI 

110.489 101.184 211.673 73,58 2.876,77 

6 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 

CORABIA 

97.763 93.427 191.190 33,94 5.633,19 

7 

Centrul de Integrare 

prin Terapie 

Ocupationala 

Draganesti Olt 

33.219 23.660 56.879 33,42 1.701,94 

8 
Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă Băbiciu 
25.260 13.692 38.952 11,00 3.541,09 

 TOTAL 859.355 486.208 1.345.563 415,99 3.234,60 

 

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, 24.11.2016 

Nr.  204  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi “pentru” și 1 “neparticipare la vot”. 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 12117/16.11.2016, cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

12118/16.11.2016; 

-  Raportul nr. 12119/16.11.2016al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

- Raportul nr.12419/23.11.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

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

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

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

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

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 348/03.11.2016; 

- Adresa nr.1904/01.11.2016, a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 11466/02.11.2016; 

- Adresa nr. 30733/15.11.2016 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 12116/16.11.2016; 



 

- Referatul nr. 12067/15.11.2016, al doamnei Ginerică Miruna, consilier în cadrul cabinetului  

Președintelui  Consiliului Județean Olt; 

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

45 alin (2) lit. a) și art. 115 alin. (1)  lit. c),  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

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

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de Funcționare 

și Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2016, conform  anexelor nr. 1, 1a , 1b.    

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

integral sau parțial din venituri proprii pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare 

pe anul 2016, conform anexelor nr. 2, 2a , 2b. 

Art. 3.  Anexele nr. 1-2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4. 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, 24.11.2016 

Nr.205 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru”. 

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt  

pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 11824/09.11.2016 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.11825/09.11.2016; 

 Raportul Direcţiei Economice,  Buget - Finanţe nr. 11826/09.11.2016 cu privire la 

aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă; 

 Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat  al judeţului nr. 12420/23.11.2016; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 4/28.01.2016 cu privire aprobarea  

bugetului  Județului Olt pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019, cu 

modificările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art.55 din Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

http://www.cjolt.ro/


 

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

cu art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

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

Art.1.(1) Se aprobă suma de 150 mii lei pentru acordarea de daruri, cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, copiilor din centrele de plasament, căsuţele de tip familial şi alte tipuri de 

servicii sociale, persoanelor adulte, vârstnice şi  cu handicap asistate în centrele de îngrijire şi 

asistenţă socială, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt din 

subordinea Consiliului Judeţean Olt, precum şi grupurilor organizate de copii care colindă la 

sediul Consiliului Judeţean Olt. 

(2) Suma prevăzută la alin.(1) se alocă din capitolul 51.02 - ”Autorităţi publice şi 

acţiuni externe”, paragraful 51020103 - “Autorităţi executive” Titlul II -“Bunuri şi servicii”, 

articolul 203002 - “Protocol şi reprezentare”. 

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

financiar – contabilitate din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în 

vederea aducerii la îndeplinire, Administratorului Public al Județului, Președintelui Consiliului 

Județean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                        Contrasemnează 

                                                         Secretar al Județului Olt 

                                                        Gabriel BULETEANU 

Slatina, 24.11.2016 

Nr. 206 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

    pentru completarea Anexei 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 competițiile sportive internaționale, precum și la Olimpiadele 

naționale și internaționale de specialitate, completată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr. 183/27.10.2016 

  

 

      

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 12103/16.11.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.12104/16.11.2016; 

 Raportul nr. 12105/16.11.2016 al Direcției Economice, Buget-Finanțe; 

 Raportul nr.12412/23.11.2016 al Comisiei pentru cultura, învățământ, activitatea științifică, 

sănătate, familie, protecție copii si culte; 



 

 Raportul nr.12430/23.11.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

 Raportul nr.12421/23.11.2016 al Comisiei studii economico-sociale, buget-finanțe, 

integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al județului; 

 Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr. 14355/11.11.2016, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 11942/11.11.2016; 

 Referatul nr. 12067/15.11.2016 al doamnei Ginerică Miruna Andra, consilierul 

Președintelui Consiliului Județean Olt; 

 Prevederile Anexei nr. 11, Cap. I, pct. 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 finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare, 

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  administrației publice locale nr. 

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

    

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta  hotărâre: 

 

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 competițiile sportive internaționale, precum și la Olimpiadele naționale și 

internaționale de specialitate, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

183/27.10.2016, se completează după cum urmează: 

1. La categoria ,, Premii individuale, în sumă de 400 lei, se acordă elevilor care au 

obținut mențiune sau premiul special și s-au clasat până la poziția a 10-a în ierarhia 

națională,  în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate”, după poziția nr. 29 se introduce 

poziția nr. 30, cu următorul cuprins: 

   

30.  Maria Luana Ivan Colegiul Național 

Vocațional „Nicolae 

Titulescu” Slatina 

a XII-a Olimpiada Națională 

de Arte vizuale, 

Arhitectură și Istoria 

Artelor 

Mențiune 

  

2. La categoria ,, Premii individuale, în sumă de 500 lei, se acordă profesorilor 

îndrumători ai elevilor care au obținut rezultatele mai sus menționate”, după poziția nr. 44, se 

introduce poziția nr. 45, cu următorul cuprins: 

 

45.  Felicia Mihaela Păunescu Colegiul Național Vocațional 

„Nicolae Titulescu” Slatina 

Olimpiada Națională de 

Arte vizuale, Arhitectură și 

Istoria Artelor  

  

Art. II. Se aprobă suma de 900 lei in valoare netă, pentru premierea elevei și 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 Direcției  Economice, Buget - Finanțe,  Serviciului 

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



 

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

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

Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt, Administratorului public și Instituției Prefectului - 

Județul Olt.    

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                        Contrasemnează 

                                                                        Secretar al Județului Olt                                                

                                                                              Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 24.11.2016 

Nr. 207 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.   

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 12029/14.11.2016 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr. 

12030/14.11.2016; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.122/23.12.2004 cu privire la înfiinţare 

Comisie pentru Protecţia Copilului Olt şi aprobare Regulament de organizare şi funcţionare a 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Adresa Inspectoratului de Poliție Județean Olt nr. 221190/31.10.2016 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 11504/01.11.2016; 

- Prevederile art. 4 și art. 5 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind 

organizarea şi metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului. 

- Raportul comun al Serviciului   Administrației  Publică Locală,  Relații cu  Consiliile   Locale  

și Monitorul Oficial al Județului și al  Serviciului Juridic -  Contencios nr. 12301/14.11.2016; 

- Raportul Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și  de Agrement nr. 

12391/22.11.2016; 

- Raportul Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului si Relaţii cu Cetăţenii nr.12431/23.11.2016; 

- Raportul Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitatea Știinţifică, Sănătate, Familie 

Protecţie Copii şi Culte nr.12413/23.11.2016.  

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 2, art. 97 alin. (1) și art. 

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

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

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se înlocuiește reprezentantul Inspectoratului de Poliție Județean Olt  în Comisia 

pentru Protecția Copilului Olt, în calitate de membru al comisiei respective, domnul Pană 

Tiberiu, Comisar Șef de Poliție,  cu doamna Pană Elena- Comisar Șef în cadrul Inspectoratului 

de Poliție Județean Olt.  



 

Art.2. Componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt înființată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 122/23.12.2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în 

mod corespunzător cu prevederile art. 1.  

Art.3. Pe data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 30.11.2016 și se 

comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Inspectoratului de 

Poliție Județean Olt,  doamnei Pană Elena - Comisar Șef în cadrul Inspectoratului de Poliție 

Județean Olt,  în vederea aducerii la îndeplinire, domnului Pană Tiberiu, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  

 

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                CONTRASEMNEAZĂ,  

  SECRETARUL JUDEŢULUI                                                            

                                                                                                                 Gabriel BULETEANU 

Slatina, 24.11.2016 

Nr. 208                                         

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi “ pentru”. 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 104/28.07.2016 pentru  

aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții  

”Realizare instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu” 

 

  

Având  în vedere: 

- expunerea  de  motive nr. 12025/ 14.11.2016, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 

12026/14.11.2016; 

- raportul  nr. 12027/14.11.2016 al  Direcției Tehnice  și  Investiții; 

- raportul nr. 12422/23.11.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 12432/23.11.2016 al Comisiei pentru administrația  publică,  juridică, apărarea  

ordinii  publice, respectarea  drepturilor  omului  și  relații  cu  cetățenii; 

- raportul nr. 12414/23.11.216 al  Comisiei  pentru  cultură, învățământ,  activitatea  științifică,  

sănătate,  familie,  protecție  copii  și  culte; 

- Hotărârea  Consiliului Județean  Olt  nr. 4/28.01.2016, cu  privire  la  aprobarea  bugetului  

Județului  Olt  pe  anul 2016   și  estimările  pe  anii 2017 – 2019,  cu  rectificările  ulterioare; 

- proiectul nr. 31/2016  ”Realizare instalație  de  hidranți  interiori  la  Biblioteca  Județeană  Ion  

Minulescu”, elaborat  de  S.C. SOFTPROIECT – S.R.L. Craiova; 

- prevederile  art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  

cu  modificările  și  completările  ulterioare; 

- prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind  aprobarea conținutului – cadru 

al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum  și a structurii și  

metodologiei de elaborare a devizului general pentru  obiective de investiții și lucrări de  

intervenții; 



 

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

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

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

    

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT adoptă   prezenta  hotărâre: 
 

Art.I  Articolul  nr.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 104/28.07.2016 cu  privire  

la  aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de  investiții ”Realizare instalație 

de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion  Minulescu” se  modifică și va avea următorul  

cuprins: 

”Art. 1 – Se  aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții 

Realizare instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu, cu  

principalii indicatori  tehnico-economici, după  cum  urmează:      

Valoarea  totală (inclusiv  TVA)                                                            94.030,00 lei   

din care:  

              - construcții-montaj                                              47.047,00 lei  

   - utilaje și echipamente tehnologice                                   28.655,00 lei 

Durata de  realizare  a investiției                                                               60 zile 

         Capacități: 

 - rezerva de apă:                                                                        2.520 litri                           

             - debit de apă pentru stingere incendiu:                                    4,20 l/s  

Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt.” 

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

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

în vederea aducerii  la  îndeplinire,  Bibliotecii  Județene  Ion  Minulescu, Președintelui  

Consiliului  Județean  Olt și  Instituției Prefectului - județul  Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                                                              Contrasemnează,                                                                                                 

                                                             Secretarul al  Judeţului 

                                                                                Gabriel BULETEANU 

Slatina,  24.11.2016 

Nr. 209 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  32 de  voturi ”pentru”.  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  trecerea unui tronson din  drumul județean DJ 643, din domeniul public al 

Județului Olt în domeniul public al orașului  Balș    

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 12212/17.11.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

12213/17.11.2016; 

- Centralizatorul lungimi, suprafețe și construcții pentru DJ 643 transmise de S.C. GEO 

SERVICES ENGINEERING S.R.L. în urma realizării măsurătorilor topografice, prin adresa 

nr. 138/GSE/14.10.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10769/17.10.2016, 

- Adresa Consiliului Județean Olt  nr. 10904/18.10.2016 înregistrată la Consiliul Local Balș 

sub nr. 22315/19.10.2016  privind solicitarea avizului de principiu pentru trecerea tronsonului  



 

cu lungimea de 7,814 km din DJ 643 de la km 25+461 la km 33+275, din domeniul public al 

Județului Olt în domeniul public al orașului Balș;  

- Raportul comun nr. 12214/17.11.2016 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei 

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

- Raportul nr. 12392/22.11.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Raportul nr. 12433/23.11.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 12472/23.11.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice şi comerţ;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

- Prevederile art.12 și art.155-157 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în 

evidențele de cadastru și carte funciară , aprobat prin Ordinul Directorului General al 

Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările 

ulterioare,  

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

alin.(3) și art.115 alin.(1), lit.c) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă trecerea tronsonului cu lungimea de 7,814 km din drumul județean DJ 

643, de la km 25+461 la km 33+275, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al 

orașului Balș.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziția nr. 17 din inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 41/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înscris în anexa nr. 1 la 

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

şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică în mod corespunzător.  

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

Tehnice şi Investiţii, Arhitectului Şef al Judeţului, serviciului dezvoltare regională din cadrul  

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

Consiliului Local al orașului Balș, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Olt.   

  

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU                                                                                                                           

                                                                                                                  Contrasemnează 

                                                                                                                Secretar al Judeţului  

                                                                                                              Gabriel BULETEANU 

 

Slatina, 24.11.2016 

Nr. 210 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.  

 

 

 



 

 

HOTARÂRE 

cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din 

administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul public al comunei Vișina 

 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 12215/17.11.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

12216/17.11.2016; 

- Adresa nr. 4561/14.11.2016 a Primăriei comunei Vișina, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr. 12011/14.11.2016; 

- Raportul comun nr. 12217/17.11.2016 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei 

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

- Raportul nr. 12393/22.11.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Raportul nr. 12434/23.11.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 12476/23.11.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice şi comerţ;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 9/25.01.2007 cu privire la aprobare trecere din 

domeniul public al comunei Vişina în domeniul public al judeţului Olt a unui imobil, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 139/29.10.2009; 

- 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 hotărâre: 

 

Art.1. (1). Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din 

administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul public al comunei Vișina. 

(2). Datele de identificare ale imobilelor menționate la alin.(1) sunt prevăzute în anexele 

nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

Art.2. Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.1 se face pe bază de protocol 

încheiat între Consiliul Judeţean Olt și Primăria comunei Vișina, 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, însușit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

înscris în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public 

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

completările ulterioare, 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 

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

Prefectului - Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                   Contrasemnează 

                                                                                                                Secretar al Judeţului,  

                                                                                                               Gabriel BULETEANU 

Slatina, 24.11.2016 

Nr. 211 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.  

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Inventarului bunurilor  

care aparţin domeniului public al Judeţului Olt 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 12319/21.11.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

12320/21.11.2016 ; 

- Adresa nr. 173/GSE/21.11.2016 a S.C. GEO SERVICE ENGINEERING S.R.L., 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 12317/21.11.2016; 

- Raportul comun nr. 12321/21.11.2016 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei 

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

- Raportul nr. 12394/22.11.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Raportul nr. 12436/23.11.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 12477/23.11.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice şi comerţ;  

- 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, 

 

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, cu modificările şi completările ulterioare, 

înscris în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public 

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

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- la poziția nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lim jud. Vâlcea - Dumitreşti 

(DN 67 B); L=1,743 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=15.251 mp”; 

http://www.cjolt.ro/


 

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, 24.11.2016 

Nr. 212 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.  

 

 

 

 

II. DISPOZIȚII ALE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2016 

 

 

Având în vedere: 

- Raportul nr. 11635/03.11.2016 al Directiei Economice,Buget-Finanțe; 

- Prevederile art. 55 alin.(14) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2016; 

- Prevederile art. 82 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Adresa nr. OTG_STZ5479/03.11.2016, a Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 11629/03.11.2016; 

 

În temeiul art. 104 alin(1) lit c) si art. 106 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale 

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

 

Președintele Consiliului Județean Olt, emite prezenta dispoziție: 

  

Art. 1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2016 prin suplimentarea 

veniturilor secțiunii de funcționare și a cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de 118,48 

mii  lei, pentru stingerea obligațiilor fiscale restante la data de 30 iunie 2016 către bugetul de 

stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de 

bunuri, servicii și lucrări ai Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

(2) În mod corespunzator se suplimentează veniturile secțiunii de funcționare cu suma de 

118,48 mii lei  la indicatorul 11.02.06 ,, Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale” și a cheltuielilor secțiunii de funcționare cu aceeași sumă la capitolul 66.02 ”Sănătate”, 

paragraful 66.02.06.01 ”Spitale generale”, Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației 

publice ”, alineatul 51.01.46 ” Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor 

curente din domeniul sănătății”. 

Art. 2. Modificările bugetului Județului Olt pe anul 2016, aprobate conform art.1, vor fi 

validate la prima sedință a Consiliului Județean Olt; 



 

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică Directiei Economice, Buget - Finanțe, Serviciului 

Buget, Impozite și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consliliului Județean Olt, 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt pentru 

aducerea la îndeplinire, Președintelui  Consiliului Judeţean Olt şi Instituției Prefectului Județului 

Olt. 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                         AVIZAT 

                          SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                  Gabriel BULETEANU 

 

Slatina 

Nr.348/03.11.2016 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

referitoare la: acordarea unui ajutor bănesc persoanelor  

care au împlinit vârsta de 100 ani din judeţul Olt 

 

 

Având în vedere: 

- Raportul comun nr. 11448/31.10.2016 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;  

- prevederile Hotarârii Consiliului Judeţean Olt nr.191/27.10.2016, cu privire la 

împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc 

persoanelor din județul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani; 

- adresa Primăriei Dobrun nr. 3430/28.10.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr. 11447/31.10.2016 prin care ni se comunică faptul că doamna Șerban Elena a împlinit 

vârsta de 100 de ani în data de 20.10.2016; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 102 alin. (3), art. 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.(1) Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc în cuantum de 1.000 lei doamnei Șerban 

Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 20.10.2016. 

(2) Ajutorul bănesc acordat este în cuantum de 1000 lei net și se acordă o singură dată. 

(3) Plata se va efectua de la capitolul 51.02, subcapitolul 51.02.01, paragraful 51.02.01.03 

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

Olt. 

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

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 



 

(2) În situația în care se constată decesul doamnei Șerban Elena până la data aducerii la 

îndeplinire a prezentei dispoziții, sumele corespunzătoare se restituie în bugetul Consiliului 

Județean Olt. 

Art.3. Prezenta dispoziție 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, 

doamnei Ștefan Gabriela Luciana și domnului Mitrache Marin, pentru aducerea la îndeplinire.

  

 

PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

 

                                                                                                         AVIZAT 

                                                                                                          Secretar al Judeţului 

                                                                                                           Gabriel BULETEANU 

Slatina, 4 noiembrie 2016 

Nr. 351 

 

 

DISPOZIŢIE 

referitoare la: acordarea unui ajutor bănesc persoanelor  

care au împlinit vârsta de 100 ani din judeţul Olt 

 

 

 

Având în vedere: 

- Raportul comun nr. 11967/14.11.2016 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;  

- prevederile Hotarârii Consiliului Judeţean Olt nr.191/27.10.2016, cu privire la 

împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc 

persoanelor din județul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani; 

- adresa Primăriei Iancu Jianu nr. 4860/10.11.2016, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr. 11966/14.11.2016 prin care ni se comunică faptul că doamna Păun Rada a împlinit 

vârsta de 100 de ani în data de 10.11.2016; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 102 alin. (3), art. 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.(1) Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc în cuantum de 1.000 lei doamnei Păun 

Rada, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 10.11.2016. 

(2) Ajutorul bănesc acordat este în cuantum de 1000 lei net și se acordă o singură dată. 

(3) Plata se va efectua de la capitolul 51.02, subcapitolul 51.02.01, paragraful 51.02.01.03 

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

Olt. 

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

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 



 

(2) În situația în care se constată decesul doamnei Păun Rada până la data aducerii la 

îndeplinire a prezentei dispoziții, sumele corespunzătoare se restituie în bugetul Consiliului 

Județean Olt. 

Art.3. Prezenta dispoziție 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, 

doamnei Ștefan Gabriela Luciana și domnului Mitrache Marin, pentru aducerea la îndeplinire.

  

 

 

PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                     AVIZAT 

                                                                                                                    Secretar al Judeţului 

                                                                                                                   Gabriel BULETEANU 

Slatina, 14 noiembrie 2016 

Nr. 356 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2016  

 

 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr.11.812/09.11.2016 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5560/04.11.2016 inregistrata la 

Consiliul Judetean Olt sub nr.11.690/07.11.2016. 

- adresa Spitalului Judetean de Urgenta Slatina nr.29999/08.11.2016 inregistrata la Consiliul 

Judetean Olt sub nr.11.790/08.11.2016.                                                                                                                                                                             

- 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, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci si Spitalului Judetean de Urgenta Slatina pentru aducerea  la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

                                                                                                              AVIZAT 

                                                                                                                 Secretar al Judeţului 

                                                                                                                Gabriel BULETEANU 

Slatina, 14 noiembrie 2016 

Nr. 359 

 

 

DISPOZIŢIE 

Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2016  

 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr.11.985/14.11.2016 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- adresa Scolii Populare de Arte si Meserii Slatina nr.891/10.11.2016 inregistrata la Consiliul 

Judetean Olt sub nr.11.863/10.11.2016. 

- 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.        

În temeiul art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei 

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

    

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 

 

Art.1. Se aproba virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Directiei Economice Buget-Finanţe, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt si Scolii Populare de Arte si Meserii  pentru 

aducerea  la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

                                                                                                  AVIZAT 

                                                                                                    Secretar al Judeţului 

                                                                                                      Gabriel BULETEANU 

 

Slatina, 16 noiembrie 2016 

Nr. 362 



 

 

DISPOZIŢIE 

referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2016  

 

 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr.12.279/21.11.2016 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

- adresa Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta  Educationala Olt nr.872/15.11.2016 

inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.12.264/21.11.2016. 

- adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului nr.85.264/18.11.2016 

inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.12.236/18.11.2016. 

- 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.        

În 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 de Resurse si de 

Asistenta Educationala Olt si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  

pentru aducerea  la îndeplinire . 

 

 

 PREŞEDINTE 

      Marius OPRESCU 

 

                                                                                                              AVIZAT 

                                                                                                                 Secretar al Judeţului 

                                                                                                                  Gabriel BULETEANU 

 

 

 

Slatina, 25 noiembrie 2016 

Nr. 372 

 

 

 

 



 

III. HOTĂRÂRI ALE INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI 

 

 

 

 

 

 








