
1   

  

Raport cu privire la activitatea desfăşurată în calitate de  

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt  

în perioada 24.06.2016 - 31.12.2016 

 

 
În baza organigramei aprobate de Consiliul Județean Olt şi a Regulamentului de organizare 

şi funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Olt, am avut în subordine activitatea 

urmatoarelor servicii si compartimente:  

 

Serviciul Buget, Impozite și Taxe: 

 

 În conformitate cu prevederile legale, în calitate de ordonator principal de credite, prin 

compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Buget – Finanțe, am urmărit elaborarea 

proiectului de buget propriu, repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale cât și stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2016. 

 S-a urmărit: 

 - stabilirea taxelor și tarifelor aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Județean Olt, prin 

majorarea sau indexarea cuantumurilor acestora, conform legislației în vigoare, cu aplicabilitate în 

anul 2016. 

 Pentru anul 2016 proiectul de buget a fost depus la Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Olt în termenul legal. La elaborarea propunerilor pentru proiectul de buget au fost avute în 

vedere limitele sumelor prevăzute în legea bugetului de stat. 

 Având în vedere că, pe parcursul exercițiului bugetar, consiliile județene pot aproba 

rectificarea bugetului propriu în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a rectificării 

bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal 

de credite, am inițiat, în baza notelor de fundamentare întocmite de compartimentele de specialitate 

și aprobate de Comisia de buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al Județului 

Olt,  

următoarele proiecte de hotărâri: 

 

- Hotărârea nr. 102 din 28.07.2016 cu privire la stabilirea costului 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, luna MAI 

2016; 

- Hotărârea nr. 103 din 28.07.2016 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna 

IUNIE 2016; 
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- Hotărârea nr. 106 din 28.07.2016 cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2016; 

-  Hotărârea nr. 107 din 28.07.2016 cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din 

excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015; 

- Hotărârea nr. 110 din 28.07.2016 cu privire la acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar din 

bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul 

Olt; 

-  Hotărârea nr. 111 din 28.07.2016 cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 

Judeţului Olt la data de 30.06.2016; 

-  Hotărârea nr. 114 din 28.07.2016 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în 

baza OUG nr. 2/2015; 

-  Hotărârea nr. 115 din 28.07.2016 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe 

educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016; 

-  Hotărârea nr. 129 din 25.08.2016 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 

o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna 

iulie 2016; 

-  Hotărârea nr. 130 din 25.08.2016 cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2016; 

-  Hotărârea nr. 131 din 25.08.2016 cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din 

excedentul bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015; 

-  Hotărârea nr. 132 din 25.08.2016 cu privire la modificarea preţurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul 2016, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164 din 17.12.2015; 

-  Hotărârea nr. 150 din 29.09.2016 cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din 

excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015; 

-  Hotărârea nr. 151 din 29.09.2016 cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2016; 

- Hotărârea nr. 152 din 29.09.2016 cu privire la stabilirea costului 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 

August 2016; 

-  Hotărârea nr. 157 din 29.09.2016 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2016; 

-  Hotărârea nr. 175 din 27.10.2016 cu privire la aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din 

excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015; 

- Hotărârea nr. 176 din 27.10.2016 cu privire la stabilirea costului 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; 

-  Hotărârea nr. 178 din 27.10.2016 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2016; 

-  Hotărârea nr. 179 din 27.10.2016 cu privire la aprobare conturilor de execuţie a bugetului Judeţului 

Olt la data de 30.09.2016; 

-  Hotărârea nr. 181 din 27.10.2016 cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2016; 

- Hotărârea nr. 182 din 27.10.2016 cu privire la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 

interne în valoare de până la 28.968.799 lei, pentru refinanţarea împrumutului intern contractat de la 

Banca Comercială Română (Contract nr. 31/25.06.2013); 

- Hotărârea nr. 204 din 24.11.2016 cu privire la stabilirea costului 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; 

-  Hotărârea nr. 205 din 24.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2016; 

-  Hotărârea nr. 213 din 15.12.2016 cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2016; 



- Hotărârea nr. 214 din 15.12.2016 cu privire la stabilirea costului 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 

Noiembrie 2016; 

- Hotărârea nr. 215 din 15.12.2016 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

2/2015, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

-  Hotărârea nr. 216 din 15.12.2016 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2016; 

- Hotărârea nr. 219 din 15.12.2016 cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 

Judeţului Olt la data de 30.11.2016; 

-  Hotărârea nr. 220 din 15.12.2016 cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la 

chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul 

public sau privat al judeţului, pentru anul 2017; 

-  Hotărârea nr. 222 din 15.12.2016 cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe 

a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 224 din 15.12.2016 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului 

prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene precum şi a tarifelor de 

utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pentru anul 2017; 

- Hotărârea nr. 225 din 15.12.2016 cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul 2017; 

- Hotărârea nr. 230 din 15.12.2016 referitor la aprobare taxe pentru anul 2017. 

 

În anul 2016 s-au emis următoarele dispoziţii: 

 

- Dispoziţia nr.192/01.07.2016 referitoare la Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Olt nr.305/04.09.2013 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

din bugetul propriu al Județului Olt, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare 

și legale cu modificările ulterioare. 

- Dispoziţia nr. 193/01.07.2016 referitoare la : Modificare componența comisie de evaluare a 

documentațiilor in vederea acordarii în anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului 

Județean Olt, pentru  unitățile de cult aparținând cultelor  religioase din Județul Olt. 

- Dispoziţia nr. 215/21.07.2016 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 

2016. 

- Dispoziţia nr. 331/18.10.2016 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 

2016. 

- Dispoziţia nr. 336/25.10.2016 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 

2016. 

- Dispoziţia nr. 342/31.10.2016 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 

2016. 

- Dispoziţia nr. 348/03.11.2016 referitoare la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2016. 

- Dispoziţia nr. 359/14.11.2016 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 

2016. 

- Dispoziţia nr. 362/16.11.2016 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 

2016. 

- Dispoziţia nr. 372/25.11.2016 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 

2016. 

- Dispoziţia nr. 380/05.12.2016 referitoare la aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 

2016. 

 

 

 



 

Serviciul Financiar-Contabilitate: 

 

În exercitarea atribuţiilor serviciului financiar-contabilitate din cadrul Direcţiei Economice,  

Buget - Finanţe, în perioada 24 iunie 2016 – 31 decembrie 2016, s-au respectat dispoziţiile legale 

privind politicile fiscale şi bugetare, propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorului principal 

de credite, cheltuielile pentru activitatea proprie, precum şi cheltuielile pentru investiţii cuprinse 

în programele de investiţii publice. 

 S-au angajat şi utilizat creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor 

aprobate. 

 Toate cheltuielile au fost lichidate şi ordonanţate la plată după o analiză a necesităţii şi 

oportunităţii efectuării acestora, fiind vizate de controlul financiar preventiv propriu. 

 Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii, prezentarea la termen a situaţiilor financiare 

asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare, a execuţiei bugetare, monitorizarea 

programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice s-a efectuat conform 

prevederilor legale. 

Serviciul Financiar – Contabiliate îndeplineşte următoarele  atribuţii: 

- organizează si conduce evidenţa contabilă a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt; 

- vizează pentru controlul financiar preventiv propriu, în faza de angajare, lichidare, 

ordonanţare şi de plată toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni 

patrimoniale privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondurilor prevăzute în 

bugetul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- fundamentează si elaborează proiectul bugetului aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt; 

- organizează evidenţa si raportarea angajamentelor bugetare si legale; 

- întocmeste documentele de plată către Trezorerie, în conformitate cu reglementările în 

vigoare si urmăreste primirea la timp a extraselor de cont; 

- verifică extrasele de cont cu documentele însoţitoare, asigurând încadrarea corectă pe 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor curente si de capital ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- ţine la zi contabilitatea cheltuielilor, pe feluri de cheltuieli, după structura si destinaţia lor, si 

pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare; 

- întocmeste lunar balanţa de verificare si contul de execuţie bugetară, iar trimestrial si anual 

întocmeste situaţiile financiare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.  

Situaţiile financiare se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor 

de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete, capitalurilor, conturile de execuţie 

bugetară si anexele la situaţiile financiare care includ: politici contabile si note explicative ; 

- întocmeste documentaţia necesară pentru virările de credite bugetare, modificarea creditelor 

pe trimestre în cadrul clasificaţiei bugetare, în conformitate cu actele normative în vigoare; 

- efectuează controlul periodic al gestiunilor, informând conducerea în cazurile în care se 

constată abateri de la disciplina financiară si ia măsurile corespunzătoare pentru recuperarea 

pagubelor; 

- organizează inventarierea patrimoniului, care are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a 

tuturor elementelor de activ si de pasiv ale instituţiei, în vederea întocmirii situaţiilor financiare 

anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare si a performanţei instituţiei 

pentru respectivul exerciţiu financiar.  

Rezultatele inventarierii elementelor de activ si de pasiv, grupate după natura lor, se înscriu în 

Registrul – inventar, conform listelor de inventar, proceselor verbale de inventariere si situaţiilor 

analitice, după caz, care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţ. 

 Datele rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările si iesirile din 

perioada cuprinsă între data inventarierii si data încheierii exerciţiului financiar; 

- întocmeste documentaţiile privind scoaterea din funcţiune si casarea unor active fixe 

corporale, precum si casarea unor bunuri materiale; 



- întocmeste documentaţia privind valorificarea bunurilor prin transmiterea fără plată, în 

conformitate cu actele normative în vigoare, ţine evidenţa contabilă a domeniului public si privat 

al judeţului, domeniul privat al judeţului dat în administrarea Centrului Militar Judeţean Olt si 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al Judeţului Olt, operează intrările si 

iesirile pe bază de documente justificative; 

- întocmeste anual raportul cu privire la gestionarea bunurilor aparţinând domeniului public si 

privat al judeţului Olt, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- gestionează cheltuielile cu salariile aprobate ; 

- întocmeste documentele necesare calculului si acordarea drepturilor legale, cu încadrarea 

acestora în creditele bugetare aprobate; 

- calculează si virează la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondurile 

speciale sau terţi, sumele reţinute de la salariaţi, precum si obligaţiile financiar-fiscale legale ale 

Consiliului Judeţean Olt; 

- întocmeste declaraţiile cu obligaţiile către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale, alte 

informaţii statistice; 

- întocmeste documentele pentru finanţarea investiţiilor Consiliului Judeţean Olt si efectuează 

plăţile conform actelor normative în vigoare; 

- efectuează plata deplasărilor în ţară si străinătate, a cheltuielilor de protocol si urmăreste 

încadrarea acestora în normativele stabilite în conformitate cu legea; 

- în baza legii anuale a bugetului de stat si a legilor speciale referitoare la protecţia civilă si 

apărare naţională, în baza creditelor bugetare aprobate, efectuează cheltuieli materiale si de 

capital din bugetul aparatului de specialitate pentru Centrul Militar Judeţean Olt si Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al Judeţului Olt. 

- participă la elaborarea de studii si strategii de dezvoltare a informatizării pe termen mediu si 

lung, aplică strategia Guvernului privind informatizarea la nivelul Consiliului Judeţean Olt si a 

Judeţului Olt; 

- acordă asistenţă de specialitate aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

instituţiilor subordonate si primăriilor din judeţ; 

 Proiectele de hotărâre în domeniul activităţii economico-financiare a instituţiei pe care le-am 

iniţiat şi care au fost adoptate de Consiliul Judeţean Olt au fost următoarele: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.206/24.11.2016 cu privire la aprobarea unei sume din 

bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

- 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, 

completata prin H.C.J.nr.183/27.10.2016 si H.C.J. nr. 207/24.11.2016 ulterioare; 

- Dispoziţia nr. 290/05.09.2016 cu privire la premierea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de 

Urgenţă, faza judeţeană, pe anul 2016; 

- Dispoziţia nr. 301/20.09.2016 referitoare la inventarierea elementelor de activ şi de pasiv din 

domeniul privat aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Olt pe anul 2016; 

        Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 301/20.09.2016 referitoare la 

inventarierea elementelor de activ şi de pasiv din domeniul privat aflate în patrimoniul 

Consiliului Judeţean Olt am procedat la inventarierea patrimoniului. 

          Inventarierea a avut ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ 

şi de pasiv ale instituţiei, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care oferă o imagine 

fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei financiare a instituţiei precum şi a rezultatului 

patrimonial, referitoare la activităţile desfăşurate de Consiliul Judeţean Olt în anul 2014. 

          Casarea a avut ca scop scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe corporale şi 

necorporale, declasarea şi casarea unor bunuri materiale precum şi valorificarea acestora. 

         Acordarea drepturilor salariale lunare, demnitarilor, personalului din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Olt şi aparatului permanent de lucru, precum şi virarea obligaţiilor 

financiar – fiscale ale angajatorului către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor 

speciale, s-a făcut la termenele legale.  



         În limita creditelor prevăzute în buget la art. 20 02 “Reparaţii curente” s-au realizat 

următoarele lucrări: 

• Lucrari de reparatii si amenajare la cladirea Birouri si Garaje a Consiliului Judeţului Olt, 

conform contractului 67/2016 ; 

• "Asigurarea sustenabilitatii si durabilitatii investitiilor POR" conform contractului 51/2016: 

• Lucrari de ignifugare la sediul Consiliului Judetean Olt, conform contractului 61/2016;     

• lucrari reparatii la spatiul de Expertiza medicala-Policlinica veche, confom contractului 

80/2016.  

• lucrari inlocuire tablouri electrice la Centrul Militar Judetean Olt  conform contrcatului 

78/2016  ; 

• lucrari reparatii la Biblioteca Judeteana Ion Minulescu, conform contractului 57/2016; 

• lucrari montare pardoseli din parcet la Centrul Militar Judetean Olt  conform contrcatului 

55/2016; 

•  lucrari inlocuire usi metalice cu usi aluminiu la Centrul Militar Judetean Olt  conform 

contrcatului 53/2016; 

           În limita creditelor prevăzute în buget 

- la art. 71 01 01 „Construcţii” s-au realizat  următoarele lucrări: 

     *  Reabilitare fatade si reparatii invelitoare la Muzeul Judetean Olt"-conform contractului 

45/2015. 

      * Realizare sistem de detectie si semnalizare la incendiu la Biblioteca Judeteana Ion 

Minulescu , conform contractul 68/2016; 

- la art.71 01 02 „Maşini echipamente şi mijloace de transport” s-au achiziţionat mijloace fixe în 

valoare de 289.898 lei; 

- la art. 71 01 03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale” s-au achiziţionat 

calculatoare în valoare de 21.600 lei. 

-la art. 71 01 30 „Alte active fixe” s-au efectuat proiectari la lucrarea „Realizare sistem detectie si 

semnalizare la incendiu la Biblioteca Judeteana Ion Minulescu ” , conform contractului 47/2016; 

 
 

             
 
 

 Vicepreşedinte  
         Consiliul  Judeţean Olt 
              Ioan CIUGULEA 

 
 

 
 
 

 


