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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la: aprobare transformare post în statul de funcții 

al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 

Având în vedere:  

➢ expunerea de motive nr.2370/16.03.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre                     

nr.2371/16.03.2017;  

➢ raportul nr.2372/16.03.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.2575/22.03.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.2576/22.03.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

➢ raportul nr.2561/22.03.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

➢ adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.6449/07.03.2017 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Olt sub nr.2030/07.03.2017; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea 

organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea 

structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.227/15.12.2016; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.157/17.02.2017 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-nei Mihai Viorica – Georgiana, medic resident an IV, 

specialitatea psihiatrie pediatrică la  Compartiment neuropsihiatrie infantilă; 

➢ 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.3 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind 

unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, modificată prin OUG nr.9/2017;   

 

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 01.03.2017, transformarea postului de medic rezindet anul IV, 

specialitatea psihiatrie pediatrică, de la Compartiment neuropsihiatrie infantilă, poziția nr.1222 în Statul de 

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

nr.18/23.02.2017, în post de medic specialist. 

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

Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, se modifică în mod corespunzător, cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.   

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

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

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

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                                                      Gabriel BULETEANU  

Slatina  23.03.2017 

Nr.25     

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

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E  

cu privire la repartizarea pe unităţi  administrativ-teritoriale a sumelor  defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale  

pe anul 2017 și estimările  pe anii 2018-2020 pentru bugetul județului Olt 

 

Având  în vedere: 

- Expunerea de motive nr.2166/13.03.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.2167/13.03.2017. 

- Raportul comun nr.2168/13.03.2017 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și al Direcției Tehnice și 

Investiții; 

- Raportul nr.2586/22.03.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr.2574/22.03.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Prevederile art. 4 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 precum și prevederile 

pct. 30 din Anexa nr. 6 la aceeasi lege; 

- Raportul nr.2029/07.03.2017 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt. 

- Procesul-verbal nr.2154/10.03.2017 privind consultarea structurilor asociative ale primarilor din judeţul 

Olt. 

 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 



 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017, în sumă de 11.559 mii lei și 

estimările pe anii 2018-2020 în sumă de 11.795 mii lei, 13.106 mii lei și 13.106 mii lei, pentru bugetul 

Județului Olt; 

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

Impozite și Taxe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, Administrației Județene a Finanţelor Publice 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, 23.03.2017 

Nr.26  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de  31 voturi „pentru” si 1 vot „împotriva”. 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru 

instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; 

- desemnarea comisiilor de evaluare și a secretariatului comisiilor de evaluare și desemnarea 

comisiilor de soluționare a contestațiilor 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2406/17.03.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.2407/17.03.2017; 

- Raportul nr.2408/17.03.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.2562/22.03.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- Raportul nr.2577/22.03.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

- adresele Consiliului Județean Olt nr.2032/07.03.2017, nr.2033/07.03.2017, nr.2034/07.03.2017, 

nr.2035/07.03.2017, nr.2039/07.03.2017, nr.2040/07.03.2017, nr.2042/07.03.2017, nr.2043/ 07.03.2017, 

nr.2044/07.03.2017, nr.2048/07.03.2017, nr.2049/07.03.2017 nr.2050/07.03.2017, nr.2095/09.03.2017, 

nr.2096/09.03.2017 și nr.2097/09.03.2017; 

- adresele Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, Serviciului Juridic – Contencios 

și Direcției Economice, Buget - Finanțe nr.2209/13.03.2017; 

- adresa Muzeului Județean ,,Aurelian Sacerdoțeanuˮ Vâlcea nr.457/15.03.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.2326/15.03.2017; 

- adresa Muzeului Județean Teleorman nr.209/16.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.2383/16.03.2017; 

- adresele Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina nr.316/10.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.2165/13.03.2017, nr.318/10.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.2172/13.03.2017 și nr.311/09.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2153/10.03.2017; 



 

- adresele Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș 

nr.186/09.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2098/09.03.2017 și nr.206/14.03.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2241/14.03.2017; 

- adresa Bibliotecii Județene ,,Alexandru și Aristia Amanˮ nr.801/13.03.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.2217/13.03.2017; 

- adresele Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanulˮ Vâlcea nr.693/13.03.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.2240/14.03.2017 și nr.693/Rev/17.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.2424/17.03.2017; 
- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.13042/30.12.2014 și la Muzeul 

Județean Olt sub nr.394/30.12.2014, cu modificările ulterioare, încheiat între domnul Paul STĂNESCU, 

Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Laurențiu – Gerard GUȚICĂ – FLORESCU, directorul 

(managerul) Muzeului Județean Olt, pentru perioada 30.12.2014 – 30.12.2017; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6018/05.06.2015 și la Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub nr.317/05.06.2015, cu 

modificările ulterioare, încheiat între domnul Paul STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și 

domnul Florian DUMITRESCU, directorul (managerul) Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, pentru perioada 05.06.2015 – 05.06.2018; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11114/20.11.2014 și la Biblioteca 

Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ sub nr.909/20.11.2014, cu modificările ulterioare, încheiat între domnul Paul 

STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Florian CÂRSTEA, directorul (managerul) 

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, pentru perioada 20.11.2014 – 13.10.2018; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.5739/01.06.2016 și la Școala 

Populară de Arte și Meserii Slatina sub nr.416/01.06.2016, cu modificările ulterioare, încheiat între domnul 

Paul STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și domnul PINTEA Vivi – Viorel, directorul 

(managerul) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina pentru perioada 01.06.2016-01.06.2019; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6173/14.06.2016 și la Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului” sub nr.700/14.06.2016, cu modificările 

ulterioare, încheiat între domnul Paul STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și domnul 

CREȚEANU Ion directorul (managerul) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

,,Doina Oltului”, pentru perioada 14.06.2016-13.06.2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Președinte al 

Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24/23.02.2017; 

- prevederile art.2, art.7 alin.(2)-(4), art.8 alin.(1) și (3), art.9 alin.(1), art.12, art.14 și art.15 din 

Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de 

cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Olt nr.163/01.03.2017; 

- prevederile art.2 alin.(1)-(2) și art.14 alin.(1) 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.2 alin.(2) și art.52 lit.a) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;   

- prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată; 

- prevederile art.4-5, art.15 alin.(1), art.36, art.37, art.38 alin.(1)-(3) și art.39-45 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.II din Ordonanţa de urgenţă nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură; 

- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut 

în anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 

modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de 

management, 
             



 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 

alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

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

      

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru 

instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, respectiv Muzeul Județean Olt, 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, Biblioteca 

Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, Școala Populară de Arte și Meserii Slatina și Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se desemnează comisiile de evaluare, secretariatul comisiilor de evaluare și comisiile de 

soluționare a contestațiilor la evaluarea managementului pentru instituțiile publice de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Olt, respectiv Muzeul Județean Olt, Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, Școala Populară 

de Arte și Meserii Slatina și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina 

Oltului”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

nr.163/01.03.2017, precum și orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Contabilitate, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Muzeului Județean Olt, Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, Bibliotecii Județene Olt 

,,Ion Minulescuˮ, Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului” și persoanelor nominalizate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, în 

vederea aducerii la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                          Secretar al județului 

                                                                                                                          Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 23.03.2017 

Nr.27 

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

 

 

  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017  

                                                                                        

 

Regulament de organizare și desfășurare a evaluării managementului  

pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt 

   

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

 

Art.1. Evaluarea managementului de către Consiliul Județean Olt, denumit în continuare autoritatea, 

pentru următoarele instituții aflate în subordinea sa: Muzeul Județean Olt, Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ, 

Școala Populară de Arte și Meserii Slatina și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”, denumite în continuare instituțiile, se realizează în conformitate cu 

dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice 

de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi 
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completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile 

Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut în anexa nr.2 

la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfășurare a 

evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 

activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, precum și cu cele ale prezentului 

regulament. 

Art.2. (1) Prezentul regulament reglementează procedura prin care autoritatea verifică modul în care 

au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate 

în perioadele: 

1. 30.12.2014 – 30.12.2017 pentru Muzeul Județean Olt; 

2. 05.06.2015 – 05.06.2018 pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

3. 20.11.2014 – 13.10.2018 pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ; 

4. 01.06.2016 – 01.06.2019 pentru Școala Populară de Arte și Meserii Slatina; 

5. 14.06.2016 – 13.06.2019 pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru:  

1. Muzeul Județean Olt: de la 01.01.2016 la 31.12.2016 – a doua evaluare (analiza raportului: 

27.03.2017 – 30.03.2017, interviul: 03.04.2017);  

2. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 

Olt: de la 01.01.2016  la 31.12.2016 – a doua evaluare (analiza raportului: 27.03.2017 – 30.03.2017, 

interviul: 04.04.2017);  

3. Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ: de la 01.01.2016 la 31.12.2016 – a doua 

evaluare (analiza raportului: 24.03.2017 – 28.03.2017, interviul: 30.03.2017);  

4. Școala Populară de Arte și Meserii Slatina: de la 01.06.2016 la 31.12.2016 – prima 

evaluare (analiza raportului: 27.03.2017 – 30.03.2017, interviul: 05.04.2017);  

5. Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”: de la 

14.06.2016 la 31.12.2016 – prima evaluare (analiza raportului: 27.03.2017–31.03.2017, interviul: 12.04.2017); 

Art.3. - (1) Evaluarea managementului se face pe baza rapoartelor de activitate întocmite de managerii 

instituțiilor nominalizate la art.2 din prezentul regulament, denumiți în continuare manageri.  

(2) Managerii au obligația de a înainta rapoartele de activitate în termen de 30 de zile de la data 

depunerii situațiilor financiare anuale. 

(3) Rapoartele de activitate se întocmesc conform modelului-cadru al raportului de activitate prevăzut 

în anexa nr.4 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015. 

(4) Rapoartele de activitate se depun la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu respectarea termenelor stabilite de 

dispozițiile art.37, respectiv art.39 alin.(1) din ordonanța de urgență. 

(5) După depunerea, de către manageri, a situațiilor financiare anuale și a rapoartelor de activitate 

anuale, Consiliul Județean Olt, în calitate de ordonator principal de credite, are obligația să organizeze, în 

termen de 60 de zile, evaluarea anuală, în condițiile ordonanței de urgență.   

(6) În cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul să formuleze propuneri motivate privind 

modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin 

contractul de management încheiat cu Consiliul Județean Olt și poate propune, pentru următoarea perioadă 

de raportare, noi proiecte, conform bugetului aprobat.  

(7) Rapoartele de activitate depuse pentru evaluarea finală vor face referire la 

activitățile/proiectele/programele derulate pe întreaga perioadă de management. 

Art.4. Evaluarea managementului este organizată în două etape, astfel:  

a) prima etapă: analiza raportului de activitate;  

b) a doua etapă: susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul unui interviu 

desfășurat la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității.  

Art.5. Evaluarea managementului din perioadele prevăzute la art.2 alin.(2) se desfășoară conform 

următorului calendar:  

1. Pentru Muzeul Județean Olt: 



 

a) până la data de 20.03.2017 – depunerea raportului de activitate;  

b) 21.03.2017 – 24.03.2017 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;  

c) 27.03.2017 – 30.03.2017 – analiza raportului de activitate anual și a referatelor - analiză de către 

comisia de evaluare;  

d) 03.04.2017 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

e) aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei şi a concluziilor 

raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, 

conform prevederilor art.41 alin.(3) din ordonanța de urgență; 

f) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;  

g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de 

ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.  

2. Pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt: 

a) până la data de 20.03.2017 – depunerea raportului de activitate;  

b) 21.03.2017 – 24.03.2017 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;  

c) 27.03.2017 – 30.03.2017 – analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către comisia 

de evaluare;  

d) 04.04.2017 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

e) aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei şi a concluziilor 

raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, 

conform prevederilor art.41 alin.(3) din ordonanța de urgență; 

f) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;  

g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de 

ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.  

3. Pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ: 
a) până la data de 20.03.2017 – depunerea raportului de activitate;  

b) 21.03.2017 – 23.03.2017 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;   

c) 24.03.2017 – 28.03.2017 – analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către comisia 

de evaluare;  

d) 30.03.2017 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

e) aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei și a concluziilor 

raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, 

conform prevederilor art.41 alin.(3) din ordonanța de urgență; 

f) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;  

g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de 

ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.  

4. Pentru Școala Populară de Arte și Meserii Slatina: 
a) până la data de 20.03.2017 – depunerea raportului de activitate;  

b) 21.03.2017 – 24.03.2017 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;   

c) 27.03.2017 – 30.03.2017 – analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către comisia 

de evaluare;  

d) 05.04.2017 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

e) aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei şi a concluziilor 

raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, 

conform prevederilor art.41 alin.(3) din ordonanța de urgență; 

f) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;  

g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de 

ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.  

5. Pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”: 
a) până la data de 20.03.2017 – depunerea raportului de activitate;  

b) 21.03.2017 – 24.03.2017 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;   

c) 27.03.2017 – 31.03.2017 – analiza raportului de activitate și a referatelor – analiză de către comisia 

de evaluare;  

d) 12.04.2017 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  



 

e) aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei și a concluziilor 

raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, 

conform prevederilor art.41 alin.(3) din ordonanța de urgență; 

f) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;  

g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de 

ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.  

Art.6. În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să 

organizeze evaluarea finală cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de 

management. 

 

CAPITOLUL II 
  Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare 

 

Art.7. - (1) Pentru desfășurarea evaluării managementului instituțiilor nominalizate la art.1 din 

prezentul regulament, la nivelul autorității se înființează câte o comisie de evaluare pentru fiecare din 

instituțiile al căror management este evaluat.  

(2) Fiecare dintre comisiile de evaluare, denumită în continuare comisia, este formată din trei 

membri, este desemnată prin hotărâre a Consiliului Județean Olt și este compusă dintr-un reprezentant al 

autorității și 2 specialiști în domeniul de activitate a instituțiilor al căror management este evaluat. 

 (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin.(2) se face de către autoritate, ținând cont de domeniile 

de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru 

care se organizează evaluarea.  

(4) Comisia îşi desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității sau al instituției, 

conform deciziei autorității.  

Art.8. - (1) Nu poate fi desemnată ca membru în comisie persoana care se află în una dintre 

următoarele situații:  
a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de 

a numi membrii în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;  

b) a avut în ultimii 2 ani sau are, în perioada de derulare a procedurii de evaluare, raporturi 

contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se face evaluarea managementului;  

c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu 

managerul evaluat.  

(2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor.  

(3) Membrii comisiilor şi membrii secretariatelor comisiilor au obligaţia de a depune, la momentul 

luării la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi 

imparţialitate potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament. Declaraţiile se păstrează la 

dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării.  

(4) În cazul existenței unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să informeze de 

îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia din comisie.  

(5) În situația în care membrul comisiei nu a depus declarația prevăzută la alin.(3) sau nu şi-a 

îndeplinit obligația prevăzută la alin.(4), autoritatea va dispune încetarea calității de membru al comisiei.  

(6) Încălcarea dispozițiilor alin.(1)-(5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.  

Art.9. - (1) Membrii comisiilor au următoarele atribuții:  
a) studiază individual documentele primite în format electronic și pe suport hârtie de la secretariatul 

comisiei;  

b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi 

stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se vor nota raportul de 

activitate şi interviul;  

c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se 

realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a 

referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate;  



 

e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate 

de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;  

f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;  

g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager;  

h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face 

recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de 

management;  

i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;  

 (2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor, echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de 

activitate şi interviului, este validată de membrii comisiei.  

(3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor comisiei sunt anunţate de către secretariat 

cu cel puţin 24 ore înainte de desfăşurarea acestora.  

Art.10. - (1) Membrii comisiei de evaluare au obligația exercitării mandatului cu respectarea 

următoarelor principii:  
a) aplicarea corectă a legii;  

b) prioritatea interesului public;  

c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, 

eficienţă, corectitudine şi conștiinciozitate;  

d) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice 

interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;  

e) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;  

f) principiul integrităţii morale.  

(2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligaţii:  
a) să cunoască prevederile prezentului regulament, precum şi conţinutul proiectului de management 

aprobat de autoritate;  

b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau 

juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la 

acestea;  

c) să participe la şedinţele de lucru şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter 

personal, în condiţiile legii;  

d) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;  

e) să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfăşurării procedurii 

de evaluare;  

f) să informeze de îndată, în scris, autoritatea, în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate;  

g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art.13 alin.(5). 

Art.11. - (1) Mandatul de membru al comisiei încetează:  
a) după finalizarea evaluării activităţii managerului;  

b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament;  

c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi 

imparţialitatea;  

d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;  

e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;  

f) în situaţia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declaraţia prevăzută la art.8 alin.(3) sau 

nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art.8 alin.(4);  

g) în alte situaţii prevăzute de lege.  

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.b)-g), dacă acestea au loc înainte de începerea primei etape, 

autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art.16 alin.(2) din ordonanța de urgenţă.  

(3) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. b)-g), dacă acestea au loc după începerea primei etape, 

autoritatea va relua procedura de evaluare.  

(4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al 

comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de evaluare.  

Art.12. - (1) În activitatea sa comisia este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt desemnați 

prin hotărâre a Consiliului Județean Olt, după cum urmează:  
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a) un reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  

b) un reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, care are atribuții de coordonare a activității instituției al 

cărei management este evaluat;  

c) un reprezentant al Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt; 

d) un reprezentant al Serviciului Juridic – Contencios din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt. 

(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:  
a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea evaluării, înaintează membrilor 

comisiei raportul de activitate şi proiectul de management;  

b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane 

şi de managementul instituției, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, 

întocmește procesele-verbale pentru fiecare etapă şi consemnează notele acordate;  

b)¹ reprezentantul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

secretariatului comisiei întocmește referatul-analiză cu privire la managementul resurselor umane; 

b)² reprezentantul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare care are atribuții de 

coordonare a activității instituției al cărei management este evaluat, din cadrul secretariatului comisiei, 

întocmește referatul-analiză cu privire la programele/proiectele realizate și managementul instituției; 

b)³ reprezentantul Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul secretariatului Comisiei întocmește 

referatul-analiză cu privire la managementul financiar; 

b)⁴ reprezentantul Serviciului Juridic – Contencios verifică respectarea prevederilor legale ținând 

seama de dispozițiile ordonanței de urgență și întocmește contractele civile de prestări de servicii în baza 

cărora membrii comisei de evaluare, ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ai secretariatului 

beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean Olt, 

precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă,  după caz,  plătite din bugetul autorității; 

c) pune la dispoziția membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declarația de 

confidențialitate şi imparțialitate și ține evidența acestor documente;  

d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel 

încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

e) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei şi 

secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, 

după caz, conform prevederilor legale în vigoare;  

f) participă la ședințele comisiei, fără drept de vot;  

g) redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se atașează raportul comisiei de evaluare;  

h) aduce la cunoștința managerului, în scris, rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului 

întocmit de comisia de evaluare;  

i) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;  

j) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul autorității, a rezultatului final al 

evaluării, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de 

la data soluționării acestora;  

k) asigură, potrivit domeniului de competență, consilierea comisiei în timpul desfășurării interviului, 

răspunzând la întrebările acesteia;  

l) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art.13 alin.(5);  

 

CAPITOLUL III 

  Analiza și notarea rapoartelor de activitate 
 

Art.13. - (1) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor şi 

subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorității, cu luarea în considerare a 

modelului detaliat în Modelul-cadru al raportului de activitate prevăzut în anexa nr.4 din Ordinul Ministrului 

Culturii nr.2799/2015. 

(2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale.  
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(3) Evaluarea se face prin acordarea, de către fiecare membru al comisiei, a unei note - nota A, de la 1 

la 10, pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor 

acordate de fiecare membru al comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două 

zecimale.  

(4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2 = . . . . . . .  

(5) În situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii 

comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 

2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.  

(6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al 

comisiei, astfel:  

[Rezultatul final] = (nota1 + nota2 + nota3)/3 

(7) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat nesatisfăcător.  

(8) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la 

cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.  

 

                                                     CAPITOLUL IV 
                                                      Soluționarea contestațiilor 

 

Art.14. - (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a 

procedurii privind organizarea şi desfășurarea evaluării şi să le depună la compartimentul desemnat de 

autoritate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.  

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru 

depunerea acestora, de către o comisie de soluționare a contestațiilor. 

(3) La nivelul autorității se înființează câte o comisie de soluționare a contestațiilor pentru fiecare 

din instituțiile al căror management este evaluat, cu respectarea prevederilor art.21 din ordonanța de urgență. 

Art.15. - (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din trei membri, desemnați prin 

hotărâre a Consiliului Județean Olt, respectiv: un reprezentant al autorității și doi specialiști în domeniul de 

activitate al instituției al cărei management este evaluat.  

(2) Nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor membrii care au făcut parte din 

comisia de evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare.  

(3) Membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor li se aplică în totalitate prevederile art.8.  

(4) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:  

a) verifică depunerea contestației, în termenul prevăzut de lege;  

b) analizează contestație depusă;  

c) întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor;  

d) asigură comunicarea răspunsului la contestație, în termenul legal, contestatorului.  

 

CAPITOLUL V 
  Comunicarea rezultatului evaluării 

 

Art.16. - (1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de 

la data soluționării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității.  

(2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt.  

 

CAPITOLUL VI 

Dispoziții finale 
 

Art.17. După finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afișa pe site raportul de activitate anual.  

Art.18. Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum şi 

membrii secretariatului vor beneficia, conform art.52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în 

cuantum de 10% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean Olt, precum şi de decontarea 

cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul autorității, pe baza unor contracte 

civile de prestări de servicii conform prevederilor Codului civil.  
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Art.19. Toate documentele aferente organizării şi desfășurării evaluărilor de management se 

înregistrează şi se păstrează în arhiva Consiliului Județean Olt, conform prevederilor legale în vigoare.  

Art.20. Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Șef serviciu 

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

Angela NICOLAE 

 

                                                                                   Anexa la Regulamentul de organizare și desfășurare  

                                                                                                       a evaluării managementului 

 

DECLARAŢIE  

privind confidenţialitatea şi imparţialitatea 

 

Subsemnatul(a), …………………………………, membru în comisia de evaluare/de soluţionare a 

contestaţiilor/secretariat……………………………….…, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

falsului în declaraţii, prevăzut de art.326 din Codul penal, următoarele:  

a) nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au 

competenţa legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul 

evaluat;  

b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituţia 

publică de cultură pentru care se organizează evaluarea;  

c) nu am relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu managerul evaluat;  

d) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata evaluării, 

potrivit legii.  

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre 

situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această 

situaţie şi mă voi retrage.  

 

Data                                                                                          Semnătura 

 

Anexa nr.2 la Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017   

                                                                                       

Desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare și a comisiilor de 

soluționare a contestațiilor la evaluarea managementului pentru instituțiile publice de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Olt 

 

1. PENTRU MUZEUL JUDEȚEAN OLT: 

a) Se desemnează comisia de evaluare la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt, în 

următoarea componență: 

- Președinte: Nicolae Angela  - șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților  

  Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Tulugea Claudiu–Aurel - manager al Muzeului Județean ,,Aurelian Sacerdoțeanuˮ Vâlcea; 

- Membru: Mirea Pavel  - manager al Muzeului Județean Teleorman; 

b) Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului Muzeului 

Județean Olt, în următoarea componență: 

- Președinte: Bocai Laura  - consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și 

          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Tuțulescu Ion  - șef Secție istorie în cadrul Muzeului Județean ,,Aurelian    

  Sacerdoțeanuˮ Vâlcea; 

- Membru: Borțun Cătălin   - muzeograf în cadrul Muzeului Județean Teleorman; 
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c) Se desemnează secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului Muzeului 

Județean Olt, în următoarea componență: 

- Nedelcu Ana Maria         - inspector, grad profesional principal, Serviciul Resurse Umane și 

                                                          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Lăzărescu Cătălin – George   - inspector, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și 

                                                          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Conea Cătălina Maria        - inspector, grad profesional principal, Serviciul Buget Impozite și Taxe  

           al Direcției Economice, Buget – Finanțe, Consiliul Județean Olt;   

- Ștefănescu Ana – Venera      - șef serviciu, Serviciul Juridic – Contencios, Consiliul Județean Olt. 

 

2. PENTRU CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA 

CULTURII TRADIȚIONALE ȘI CULTURAL OLT: 

a) Se desemnează comisia de evaluare la evaluarea anuală a managementului Centrului Județean Pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, în următoarea componență: 

- Președinte: Bocai Laura  - consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și 

          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Brăileanu Ilie  - director al Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina; 

- Membru: Mazilescu Sorin- manager al Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea  

– Gheorghiță      Culturii Tradiționale Argeș. 

b) Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului Centrului 

Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, în următoarea 

componență: 

- Președinte: Nicolae Angela  - șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților  

  Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Teleșpan Ion  - director adjunct al Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina; 

- Membru: Preda Mariana   - Şef secţie Ansamblul folcloric „Dorul”- Orchestra „Doina Argesului”. 

c) Se desemnează secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului Centrului 

Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, în următoarea 

componență: 

- Nedelcu Ana Maria         - inspector, grad profesional principal, Serviciul Resurse Umane și 

                                                          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Albulescu Ramona – Ioana    - referent, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și 

                                                          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Ene Mariana Virginia       - consilier, grad profesional superior,Serviciul Buget Impozite și Taxe  

           al Direcției Economice, Buget – Finanțe, Consiliul Județean Olt;   

- Tănăsescu Magda - Ștefania  - consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul Juridic –  

  Contencios, Consiliul Județean Olt. 

 

3. PENTRU BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ OLT ,,ION MINULESCUˮ: 

a) Se desemnează comisia de evaluare la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion 

Minulescuˮ, în următoarea componență: 

- Președinte: Bocai Laura  - consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și 

          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Dindirică Lucian - manager al Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia Amanˮ; 

- Membru: Grigorescu Remus - manager al Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanulˮ Vâlcea. 

b) Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului 

managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, în următoarea componență: 

- Președinte: Vlad Ștefania - Anișoara - consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul Resurse  

  Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Păvălan Rodica  - șef serviciu în cadrul Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia  

  Amanˮ 

- Membru: Creangă Marinela - Şef Serviciu Relații cu Publicul în cadrul Bibliotecii Județene ,,Antim  

  Ivireanulˮ Vâlcea. 



 

c) Se desemnează secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii 

Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, în următoarea componență: 

- Amzu Andrei – Lucian          - consilier, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și 

                                                          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Albulescu Ramona – Ioana    - referent, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și 

                                                          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Sandu Anișoara        - inspector, grad profesional principal,Serviciul Buget Impozite și Taxe  

           al Direcției Economice, Buget – Finanțe, Consiliul Județean Olt;   

- Ilie Marinela – Elena  - consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul Juridic –  

  Contencios, Consiliul Județean Olt. 

 

4. PENTRU ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII SLATINA: 

a) Se desemnează comisia de evaluare la evaluarea anuală a managementului Școlii Populară De Arte și 

Meserii Slatina, în următoarea componență: 

- Președinte: Nicolae Angela  - șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților  

  Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Brăileanu Ilie  - director al Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina; 

- Membru: Mazilescu Sorin- manager al Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea  

– Gheorghiță      Culturii Tradiționale Argeș. 

b) Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului Școlii 

Populară De Arte și Meserii Slatina, în următoarea componență: 

- Președinte: Gheorghe Ionica  - inspector, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și  

  Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Teleșpan Ion  - director adjunct al Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina; 

- Membru: Preda Mariana   - Şef secţie Ansamblul folcloric „Dorul”- Orchestra „Doina 

Argesului”. 

c) Se desemnează secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului Școlii Populară 

De Arte și Meserii Slatina, în următoarea componență: 

- Amzu Andrei – Lucian          - consilier, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și 

                                                          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Lăzărescu Cătălin – George   - inspector, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și 

                                                          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Florescu Victorița        - consilier, grad profesional debutant,Serviciul Financiar – Contabilitate  

           al Direcției Economice, Buget – Finanțe, Consiliul Județean Olt;   

- Ruță Alin George     - consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul Juridic –  

  Contencios, Consiliul Județean Olt. 

 

5. PENTRU ANSAMBLUL PROFESIONIST PENTRU PROMOVAREA CULTURII 

TRADIŢIONALE ,,DOINA OLTULUI”: 

a) Se desemnează comisia de evaluare la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului” în următoarea componență: 

- Președinte: Nicolae Angela  - șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților  

  Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Brăileanu Ilie  - director al Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina; 

- Membru: Mazilescu Sorin- manager al Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea  

– Gheorghiță      Culturii Tradiționale Argeș. 

b) Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, în următoarea componență: 

- Președinte: Nedelcu Ana Maria  - inspector, grad profesional principal, Serviciul Resurse Umane și  

  Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Teleșpan Ion  - director adjunct al Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina; 

- Membru: Preda Mariana   - Şef secţie Ansamblul folcloric „Dorul”- Orchestra „Doina Argesului”. 

c) Se desemnează secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, în următoarea componență: 



 

- Gheorghe Ionica    - inspector, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și  

  Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Vlad Ștefania - Anișoara   - consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul Resurse  

  Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Ghiocanu – Pîrvan Dumitru - inspector, grad profesional principal, Serviciul Financiar –  

  Contabilitate al Direcției Economice, Buget – Finanțe, Consiliul  

  Județean Olt;   

- Dorobanțu Robert – Gheorghe   - consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul Juridic –  

  Contencios, Consiliul Județean Olt. 

                                                            

      

Șef serviciu 

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

Angela NICOLAE 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  
cu privire la: desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia   

 

 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr.2314/15.03.2017 cu privire la aprobarea Proiectului de Hotărâre 

nr.2315/15.03.2017; 

➢ raportul  nr. 2316/15.03.2017 al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr.2563/22.03.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement; 

➢ raportul nr.2600/22.03.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi 

comerţ; 

➢ raportul nr. 2604/22.03.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  

➢ Prevederile art.4 și art.6 din O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea  nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.VIII alin.(1) din Actul Constitutiv al Asociației Sud-Vest Oltenia, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 99/25.10.2007 cu privire la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  Sud-Vest  Oltenia  

➢ Prevederile art. 14 și art.15  din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Sud-Vest  Oltenia,  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 99/25.10.2007 cu privire la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară  Sud-Vest  Oltenia 

În temeiul prevederilor art. 11, art. 13,  art. 91 alin.(1), lit.e) şi alin.(6) , lit.c), precum şi art. 97 alin.(1), 

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

nr.215/2001, republicată.  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta  hotărâre: 

Art.1. Se desemnează domnul Marius Oprescu, Președinte al Consiliului Județean Olt , ca reprezentant 

al Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Sud-Vest  

Oltenia. 

Art.2. Pe data adoptării prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.  



 

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

Regională, din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                    Contrasemnează, 

                                                              Secretar al Judeţului, 

                                                             Gabriel BULETEANU  

Slatina, 23 martie  2017 

Nr. 28  

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” și 1 neparticipare la vot  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată și a cotelor defalcate din impozitul pe venit,  pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 

2017  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, 

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

contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimări pe anii 2018-2020 

 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr. 2169/13.03.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2170/13.03.2017; 

➢ raportul nr. 2171/13.03.2017 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

➢ raportul nr. 2587/22.03.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului; 

➢ raportul nr. 2573/22.03.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) - b1) din  Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 si pct. 30 

din anexa nr.7 la aceasta lege; 

➢ procesul - verbal înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 2155/10.03.2017 privind consultarea 

structurilor asociative ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv reprezentanții ACOR Olt, 

reprezentanții AOR Olt si reprezentanții AMR Olt; 

➢ prevederile art. 18, art. 33 alin. (3) lit. b), şi alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ adresa nr. OTG_STZ1069/23.02.2017, a Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1711/24.02.2017; 

 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-  teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, 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 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin 
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Legea nr.171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri 

financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 

124/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală,  în sumă de 9.213 mii lei, și estimări pe anii 2018-2020 = 

9.362 mii lei, 9.400 mii lei și, respectiv, 9.603 mii lei,  conform anexei nr.1. 

Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ -  teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, 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 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin 

Legea nr.171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri 

financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 

124/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală,  în sumă de 8.103 mii lei, și estimări pe anii 2018-2020 = 

8.556 mii lei, 9.036 mii lei și, respectiv, 9.551 mii lei,  conform anexei nr.2. 

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

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

Impozite și Taxe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, Administrației Județene a Finanţelor Publice Olt, Consiliilor locale din județ, pentru aducerea la 

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

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
                                                      Contrasemnează,    

                                                                              Secretar al Județului Olt 

                                                                               Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 23.03.2017 

Nr. 29 

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

 

 

   

Anexa nr. 1 la HCJ nr. 29/23.03.2017 

 

 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 

de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală 

și estimări pe anii 2018-2020 
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mii lei 

Nr. 

crt. 
LOCALITATEA 

Suma 

repartizată 

2017 

Estimări 

2018 2019 2020 

TOTAL 9.213 9.362 9.400 9.603 

TOTAL MUNICIPII 252 184 192 219 

1 Caracal 126 92 96 109 

2 Slatina 126 92 96 110 

TOTAL ORASE 756 546 576 648 

1 Bals 126 91 96 108 

2 Corabia 126 91 96 108 

3 Draganesti 126 91 96 108 

4 Piatra Olt 126 91 96 108 

5 Potcoava 126 91 96 108 

6 Scornicesti 126 91 96 108 

TOTAL COMUNE 8.205 8.632 8.632 8.736 

1 Baldovinesti 225 83 83 84 

2 Babiciu 53 83 83 84 

3 Balteni 148 83 83 84 

4 Barasti 50 83 83 84 

5 Barza 50 83 83 84 

6 Bobicesti 50 83 83 84 

7 Brastavatu 50 83 83 84 

8 Brancoveni 50 83 83 84 

9 Brebeni 50 83 83 84 

10 Bucinisu 45 83 83 84 

11 Calui 216 83 83 84 

12 Carlogani 50 83 83 84 

13 Cezieni 81 83 83 84 

14 Cilieni 50 83 83 84 

15 Colonesti 63 83 83 84 

16 Corbu 50 83 83 84 

17 Coteana 50 83 83 84 

18 Crampoia 50 83 83 84 

19 Cungrea 50 83 83 84 

20 Curtisoara 50 83 83 84 

21 Daneasa 105 83 83 84 

22 Deveselu 50 83 83 84 

23 Dobretu 184 83 83 84 

24 Dobrosloveni 105 83 83 84 

25 Dobroteasa 63 83 83 84 

26 Dobrun 118 83 83 84 

27 Draghiceni 41 83 83 84 

28 Fagetelu 142 83 83 84 

29 Falcoiu 50 83 83 84 

30 Farcasele 50 83 83 84 

31 Ganeasa 50 83 83 84 

32 Gavanesti 49 83 83 84 

33 Garcov 50 83 83 84 

34 Ghimpeteni 62 83 83 84 

35 Giuvarasti 50 83 83 84 

36 Gostavatu 50 83 83 84 



 

37 Gradinari 50 83 83 84 

38 Gradinile 114 83 83 84 

39 Grojdibodu 50 83 83 84 

40 Gura Padinii 50 83 83 84 

41 Ianca 50 83 83 84 

42 Iancu Jianu 50 83 83 84 

43 Icoana 50 83 83 84 

44 Ipotesti 218 83 83 84 

45 Izbiceni 84 83 83 84 

46 Izvoarele 50 83 83 84 

47 Leleasca 50 83 83 84 

48 Maruntei 50 83 83 84 

49 Mihaiesti 50 83 83 84 

50 Milcov 224 83 83 84 

51 Morunglav 50 83 83 84 

52 Movileni 50 83 83 84 

53 Nicolae Titulescu 170 83 83 84 

54 Obarsia 50 83 83 84 

55 Oboga 269 83 83 84 

56 Oporelu 145 83 83 84 

57 Optasi Magura 182 83 83 84 

58 Orlea 50 83 83 84 

59 Osica de Jos 142 83 83 84 

60 Osica de Sus 50 83 83 84 

61 Parscoveni 50 83 83 84 

62 Perieti 109 83 83 84 

63 Plesoiu 50 83 83 84 

64 Poboru 50 83 83 84 

65 Priseaca 118 83 83 84 

66 Radomiresti 50 83 83 84 

67 Redea 50 83 83 84 

68 Rotunda 50 83 83 84 

69 Rusanesti 50 83 83 84 

70 Samburesti 194 83 83 84 

71 Sarbii Magura 49 83 83 84 

72 Scarisoara 50 83 83 84 

73 Schitu 50 83 83 84 

74 Seaca 65 83 83 84 

75 Slatioara 50 83 83 84 

76 Spineni 50 83 83 84 

77 Sprincenata 50 83 83 84 

78 Stoenesti 50 83 83 84 

79 Stoicanesti 50 83 83 84 

80 Strejesti 50 83 83 84 

81 Studina 50 83 83 84 

82 Serbanesti 50 83 83 84 

83 Soparlita 204 83 83 84 

84 Stefan cel Mare 70 83 83 84 

85 Tatulesti 203 83 83 84 

86 Teslui 50 83 83 84 

87 Tia Mare 50 83 83 84 

88 Topana 254 83 83 84 



 

89 Traianu 50 83 83 84 

90 Tufeni 50 83 83 84 

91 Urzica 67 83 83 84 

92 Valea Mare 50 83 83 84 

93 Vadastra 179 83 83 84 

94 Vadastrita 50 83 83 84 

95 Valeni 50 83 83 84 

96 Valcele 50 83 83 84 

97 Verguleasa 63 83 83 84 

98 Visina 50 83 83 84 

99 Visina Noua 60 83 83 84 

100 Vitomiresti 50 83 83 84 

101 Vladila 72 83 83 84 

102 Voineasa 50 83 83 84 

103 Vulpeni 50 83 83 84 

104 Vulturesti 50 83 83 84 
    

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                             Contrasemnează,   

                Secretar al Judeţului Olt   

      Gabriel BULETEANU   

  Director Executiv       

Constanţa DUMITRU     
 

Anexa nr. 2 la HCJ nr. 29/23.03.2017 

 

 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 

a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 

de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală 

și estimări pe anii 2018-2020 
 

     
mii lei 

Nr. 

crt. 
LOCALITATEA 

Suma 

repartizată 

2017 

Estimări 

2018 2019 2020 

TOTAL 8.103 8.556 9.036 9.551 

TOTAL MUNICIPII 348 166 182 209 

1 Caracal 174 83 91 104 

2 Slatina 174 83 91 105 

TOTAL ORASE 1.044 486 534 606 

1 Bals 174 81 89 101 

2 Corabia 174 81 89 101 

3 Draganesti 174 81 89 101 

4 Piatra Olt 174 81 89 101 



 

5 Potcoava 174 81 89 101 

6 Scornicesti 174 81 89 101 

TOTAL COMUNE 6.711 7.904 8.320 8.736 

1 Baldovinesti 309 76 80 84 

2 Babiciu 73 76 80 84 

3 Balteni 204 76 80 84 

4 Barasti   76 80 84 

5 Barza   76 80 84 

6 Bobicesti   76 80 84 

7 Brastavatu   76 80 84 

8 Brancoveni   76 80 84 

9 Brebeni   76 80 84 

10 Bucinisu 63 76 80 84 

11 Calui 296 76 80 84 

12 Carlogani   76 80 84 

13 Cezieni 112 76 80 84 

14 Cilieni   76 80 84 

15 Coloneşti 87 76 80 84 

16 Corbu   76 80 84 

17 Coteana   76 80 84 

18 Crampoia   76 80 84 

19 Cungrea   76 80 84 

20 Curtisoara   76 80 84 

21 Daneasa 145 76 80 84 

22 Deveselu   76 80 84 

23 Dobretu 253 76 80 84 

24 Dobrosloveni 145 76 80 84 

25 Dobroteasa 87 76 80 84 

26 Dobrun 163 76 80 84 

27 Draghiceni 57 76 80 84 

28 Fagetelu 194 76 80 84 

29 Falcoiu   76 80 84 

30 Farcasele   76 80 84 

31 Ganeasa   76 80 84 

32 Gavanesti 68 76 80 84 

33 Garcov   76 80 84 

34 Ghimpeteni 85 76 80 84 

35 Giuvarasti   76 80 84 

36 Gostavatu   76 80 84 

37 Gradinari   76 80 84 

38 Gradinile 157 76 80 84 

39 Grojdibodu   76 80 84 

40 Gura Padinii   76 80 84 

41 Ianca   76 80 84 

42 Iancu Jianu   76 80 84 

43 Icoana   76 80 84 

44 Ipotesti 300 76 80 84 

45 Izbiceni 116 76 80 84 

46 Izvoarele   76 80 84 

47 Leleasca   76 80 84 

48 Maruntei   76 80 84 

49 Mihaiesti   76 80 84 



 

50 Milcov 309 76 80 84 

51 Morunglav   76 80 84 

52 Movileni   76 80 84 

53 Nicolae Titulescu 233 76 80 84 

54 Obarsia   76 80 84 

55 Oboga 357 76 80 84 

56 Oporelu 200 76 80 84 

57 Optasi Magura 251 76 80 84 

58 Orlea   76 80 84 

59 Osica de Jos 194 76 80 84 

60 Osica de Sus   76 80 84 

61 Parscoveni   76 80 84 

62 Perieti 150 76 80 84 

63 Plesoiu   76 80 84 

64 Poboru   76 80 84 

65 Priseaca 161 76 80 84 

66 Radomiresti   76 80 84 

67 Redea   76 80 84 

68 Rotunda   76 80 84 

69 Rusanesti   76 80 84 

70 Samburesti 266 76 80 84 

71 Sarbii Magura 67 76 80 84 

72 Scarisoara   76 80 84 

73 Schitu   76 80 84 

74 Seaca 90 76 80 84 

75 Slatioara   76 80 84 

76 Spineni   76 80 84 

77 Sprincenata   76 80 84 

78 Stoenesti   76 80 84 

79 Stoicanesti   76 80 84 

80 Strejesti   76 80 84 

81 Studina   76 80 84 

82 Serbanesti   76 80 84 

83 Soparlita 280 76 80 84 

84 Stefan cel Mare 97 76 80 84 

85 Tatulesti 278 76 80 84 

86 Teslui   76 80 84 

87 Tia Mare   76 80 84 

88 Topana 349 76 80 84 

89 Traianu   76 80 84 

90 Tufeni   76 80 84 

91 Urzica   76 80 84 

92 Valea Mare   76 80 84 

93 Vadastra 246 76 80 84 

94 Vadastrita   76 80 84 

95 Valeni   76 80 84 

96 Valcele   76 80 84 

97 Verguleasa 87 76 80 84 

98 Visina   76 80 84 

99 Visina Noua 82 76 80 84 

100 Vitomiresti   76 80 84 

101 Vladila 100 76 80 84 



 

102 Voineasa   76 80 84 

103 Vulpeni   76 80 84 

104 Vulturesti   76 80 84 
  

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                         Contrasemnează,   

                              Secretar al Judeţului Olt   

                                                                                                           Gabriel BULETEANU  

 

  

  Director Executiv,      

Constanţa DUMITRU     

   

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012  

privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism,  

a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei,  

cu modificările ulterioare 

                                    

Având în vedere: 

- Expunerea de motive  nr.2250/14.03.2017 cu privire la  Proiectul de hotarâre   nr. 2251/14.03.2017; 

- Raportul Arhitectului șef nr.2252/14.03.2017, cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a comisiei, cu modificările ulterioare; 

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

ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice  şi de arhitectură,  nr .2605/22.03.2017; 

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

nr.2601/22.03.2017;   
- Adresele înaintate de următoarele instituții publice, ca răspuns la solicitarea Consiliului Județean 

nr.952/01.02.2017:  

- Adresa Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Directia Silvică Olt nr.841/09.02.2017, 

înregistrată la C.J.Olt sub nr.1201/09.02.2017;  
- Adresa Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA-D.R.D.P.Craiova - 

Secția de Drumuri Naționale Slatina nr.902/07.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub 1121/07.02.2017; 

- Adresa Telekom România Communications SA - Departament Centru Operațiuni Dolj-Olt, 

nr.205/02/06/03/113/03.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr.1119/07.02.2017;  

- Adresa Administrației Bazinale de Apă Olt-Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt 

nr.1226/10.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub 1223/10.02.2017; 

- Adresa Administrației Bazinală de Apă Argeș-Vedea-Sistemul Hidrotehnic Independent Olt 

nr.256/09.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1200/09.02.2017; 

- Adresa Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare București-Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 

Funciare Olt-Dunăre nr. 325/08.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1116/08.02.2017; 

- Adresa Distrigaz Sud Retele-Direcția Regionala de Distributie Vest – Punctul de lucru  Craiova nr. 

1085/06.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1140/07.02.2017; 

- Adresa SC Compania de Apă Olt SA nr.1969/210/08.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 

1225/10.02.2017; 

- Adresa Agentiei de Protectia Mediului Olt-nr.1060/07.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 

1120/07.02.2017; 



 

- Adresa Directiei pentru Agricultura Olt-nr.207/06.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 

1100/06.02.2017; 

- Adresa Directiei Judetene pentru Cultura Olt-nr.59/10.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 

1278/13.02.2017; 

- Adresa Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara-nr.471/13.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub 

nr. 1295/13.02.2017; 

- Adresa Distributie Energie Oltenia SA nr.2010/6966/12.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 

1289/13.02.2017; 

- Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență nr.3607720/09.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub 

nr. 1412/15.02.2017; 

- Adresa RUR-Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest nr.203/17.02.2017, înregistrată la 

C.J.Olt sub nr. 1496/20.02.2017;  

- Adresa Directiei de Sanatate Publica Olt nr.1170/10.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub 

nr.1886/02.03.2017;     

- Prevederile art. 37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,  cu 

modificările si completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.f), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit.e)  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 Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea 

componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței 

Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu modificările 

ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art.II Prezenta hotărâre se  comunică Arhitectului Şef al judeţului Olt, Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului și disciplina în construcții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, membrilor comisiei tehnice și membrilor secretariatului comisiei tehnice, în vederea aducerii la 

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

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                                Gabriel BULETEANU 

Slatina, 

Nr.30/22.03.2017 

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

 

ANEXĂ La Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr.30/22.03.2017 

 

COMPONENȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

    

1 – Marius OPRESCU  Președintele C.J.Olt     - președinte 

2 - Virgil Delureanu   Vicepreședinte CJ Olt    - vicepreședinte 

3 -  Davidescu Ovidiu Marian Arhitect Şef  C.J.Olt     - secretar 

4 - Ciugulea  Teodora  Sef  SUATDC - CJ Olt    - membru                             

5 - Drăgănescu Mihaela  Consilier superior Serviciu UATDC -CJ Olt - membru 

6 - Netcu Costinel   Sef serviciu Directia tehnica- C.J. Olt  - membru 

7 -Andonăchescu Florin Catalin Direcția Judeteana pentru Cultură Olt 



 

   - Iorga Gheorghe                              -//-                                   - membru supleant   

8- Vrușe  Cristian Dan  A.N.I.F.      -membru 

   -Puchiu Gabriel                                -//-                       - membru supleant 

9- Balașa Constantin   Direcția Silvică Olt     - membru 

   - Coteț Adriel                                   -//-                                  - membru supleant 

10- Mitrache Victoria  Secţia de Drumuri Naţionale Slatina  - membru   

  -Motorga Adrian                               -//-                              - membru supleant                  

11- Cîrstea Smaranda  Oficiul Cadastru şi Publicitate Imobiliară  Olt -membru  

  -  Cincu Eduard                                 -//-                                  - membru supleant 

12- Protopopescu Claudiu  SC Direcția Regională de Distribuție Vest  -membru 

  - Ifrim Ilie                                          -//-                                   - membru supleant 

13- Gîlcă Marcel Marius  Telekom România Communications SA  - membru 

     - Badea  Ilie                                    -//-                                 - membru supleant                 

    - Năstase Gina                                -//-                               - membru supleant 

14- Ilinca Sorin   Direcția  de Sănătate Publică   Olt   - membru 

     -Duțan Dan                                    -//-                                    - membru supleant 

15- Zamfirache Claudiu George Distributie Energie Oltenia SA   - membru                                                                                                                                                                                                                       

    - Grigorie Viorel                             -//-                                   - membru supleant 

16-Popa Marius   Agenția pentru Protecţia Mediului Olt  - membru 

    -Zulufoiu Elena                              -//-                                   - membru supleant 

17-Paduraru Tudor   Sistemul de Gospodarire a  Apelor  Olt  - membru 

     -Gheorghiu Flavius                       -//-                                    - membru supleant 

18-Mutu Mazilu Ion   Sistemul Hidrotehnic Independent Olt  - membru 

    -Giugiuc Alexandru                       -//-                            - membru supleant 

19- Marinescu Emil-Vergilius Direcția pentru Agricultură Olt   - membru 

    - Vasiloaica Jan                              -//-                                  - membru supleant                                                            

20-  Iancu Florea   SC Compania de Apa Olt SA   - membru  

     -Gheorghe Florin                           -//-                                   - membru supleant  

21-Arh.  Ionescu Aurel Lazăr Registrul Urbanistilor din România  - membru 

    -Arh.Ștefana Georgeta                    -//-                            - membru supleant 

22-Sulger Cornelia   Președinte comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,conservarea monumentelor istorice  şi de arhitectură  - membru 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                                       SECRETARUL JUDEȚULUI 

                                                                                                                               Gabriel BULETEANU 

        ARHITECT ȘEF 

Ovidiu Marian DAVIDESCU 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt,  pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.2188/13.03.2017, cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.2189/13.03.2017; 

- Raportul nr.2190/13.03.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 



 

- Raportul nr.2588/22.03.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- Prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanţei 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.  

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei 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 şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

- Prevederile Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei 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 şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum 

şi modificarea şi completarea unor acte normative.   

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 

prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 

de cultură, cu modificările și completările ulterioare. 

- Prevederile Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 

raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.   

- Prevederile Hotărârii  Guvernului nr.38/2017 pentru aplicarea prevederilor art.34 alin. (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.  

- Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-

cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 

garantat in plata. 

- Prevederile Legii privind finanțele publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt nr.OTG-STZ1068/23.02.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 1711/24.02.2017. 

- Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr.OTG -STZ1069/23.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr. 1711/24.02.2017. 

 

În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit.b), alin.(3) lit. a), art.97, alin.(1) si art. 98 coroborat cu art.45 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

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

 

Art.1. Se aprobă bugetul  local al Județului  Olt pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, conform anexelor nr.1, 1a , 1b. 

Art.2. Se aprobă bugetul instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial  din 

venituri proprii, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe anul 2017, și estimările pe anii 

2018-2020, conform anexelor nr.2, 2a, 2b. 



 

Art.3. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2017, prevăzute în anexa nr.3, listele „alte 

cheltuieli de investiţii defalcate pe categorii de bunuri” prevăzute în anexele 3a1-3a14, fișele obiectivelor 

de investiții, prevăzute in anexele 3b1 - 3b24. 

Art. 4. Se aprobă bugetul general consolidat al Județului Olt pe anul 2017, conform anexei nr. 4.  

Art. 5. Se aprobă numărul maxim de posturi finanțate din bugetul Județului Olt pentru 

personalul neclerical angajat in unitățile de cult, pe anul 2017, și estimările pe anii 2018-2020, conform 

anexei nr. 5. 

Art. 6. Se aprobă Lista lucrărilor de administrare, întreținere și reparații pe drumurile județene, 

pe anul 2017, conform anexei nr. 6. 

Art. 7. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții și ,,Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 

categorii de bunuri, pe anul 2017, conform anexei nr. 7. 

Art. 8. În anul 2017, plata cotizaţiilor anuale ce decurg din calitatea Consiliului Judeţean Olt de 

membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, contribuţia la bugetul Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională S-V Oltenia, cotizaţia la Asociaţia Secretarilor din judeţele din România, Asociaţia 

Directorilor Economici și contabililor din România, Asociaţia localităţilor şi zonelor istorice şi de artă din 

România, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de judeţe din România, Asociatia Națională a Informaticienilor din 

Administrația Publică Locală din România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SUD-VEST Oltenia, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Olt Eco” și „Oltul”, cotizația la ADR transfrontalieră, cât şi plata 

cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt ca membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv plata eventualelor 

comisioane bancare în vederea efectuării tranferurilor valutare aferente, cotizația la Asociația Națională a 

Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” România, cotizația la „Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni”, se efectuează în cuantumul stabilit de acestea  de la cap.51.02 „Autorităţi publice şi 

acţiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 „Autorităţi executive” titlul II ,,Bunuri şi servicii” articolul 

20.30 ,,Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”. 

Art. 9. Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Buget, 

Impozite și Taxe, Serviciului Financiar- Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt, Administrației Județene a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

                                              

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                             Contrasemnează, 

                                                             Secretar al Judeţului Olt 

                                                              Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 23.03.2017 

Nr.31 

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

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

 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru 

prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2176/13.03.2017 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr. 2177/13.03.2017;  

- Raportul nr. 2178/13.03.2017 al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul 

Oficial al Județului; 

- Raportul nr. 2564/22.03.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement;  

- Raportul nr.2572/22.03.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

http://www.cjolt.ro/


 

- Raportul nr.2578/22.03.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, 

Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, nr.12766/S.E.I./16.02.2017, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.1548/21.02.2017, prin care se aduce la cunoștință faptul că 

atribuțiile domnului comisar șef Pană Tiberiu Mircea în Echipa Intersectorială Locală au fost preluate de 

către doamna Nicu Ramona, agent principal de poliție în cadrul I.P.J. Olt; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, nr. 18081/S.E.I./06.03.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 1974/06.03.2017, prin care se comunică gradul reprezentantului 

Inspectoratului  de Jandarmi Județean Olt, respectiv Locotenent colonel;  

- Hotărârea Guvernului României nr.49/2011, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi 

intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în 

familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi 

aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii 

români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.125/24.10.2012 cu privire la: constituire echipă intersectorială locală 

(E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 64/24.04.2014 cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei 

intersectorială locală (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului 

Olt. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin.(5) lit.a) pct. 2, alin.(6) lit.a), art. 97 alin.(1), art. 

98 coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

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

Locală (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt, 

domnul  Pană Tiberiu Mircea - comisar șef, cu doamna Nicu Ramona - agent principal de poliție. 

Art.2. Componența actualizată a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării copiilor prin muncă este următoarea: 

- Şandor Smaranda – Consilier - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- Nicu Ramona –  Agent principal de poliție - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt; 

- Chiriţă Adrian – Inspector de muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt; 

- Marineanu Ştefania – Profesor - Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 

- Broboană Graţiela – Medic - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Olt; 

- Niculăiţă Nicolae – Locotenent colonel - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt - pentru cazurile de 

violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administraţie Publică, Relații cu Consiliile Locale și 

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, membrilor Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă şi instituţiilor reprezentate de aceştia în 

echipă, în vederea aducerii la îndeplinire, domnului comisar șef Pană Tiberiu Mircea, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

   

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                  SECRETAR al JUDEŢULUI 

                                                                                                                          Gabriel BULETEANU 

Slatina 23.03.2017 

Nr. 32 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi „pentru”. 

 

 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar 

din bugetul Consiliului Judetean Olt  pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase 

 din judetul Olt 

                        

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 2282/14.03.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 2283/14.03.2017; 

- Raportul nr.2284/ 14.03.2017  al Direcţiei Economica, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr. 2589/ 22.03.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr. 2580/ 22.03.2017 al Comisiei pentru  cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, 

familie, protecţie copii şi culte; 

- Prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu 

modificări și  completări prin Legea nr. 125/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art.4 alin.(2), art.5, art.14 si art.15  din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, republicată, 

modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr.984/2014; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat  pe anul 2017; 

- Prevederile  Hotărârii Consiliului Judetean nr.31/23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului Judetului 

Olt pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020. 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b) și f), alin. (5) lit. b), art. 97, alin. (1) si art. 98 coroborat cu  art.45 alin. 

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

modificările și completările ulterioare,   

 

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

 

Art.1. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul 

Consiliului Judetean Olt pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase din Judetul Olt, conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.       

 Art. 2.  Prezenta hotarare se publică  pe site-ul Consiliului Judetean Olt : http://www.cjolt.ro, si se 

comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite si Taxe din cadrul aparatului de 

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

Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
                                                              Contrasemnează, 

                                                                              Secretar al Judeţului Olt 

                                                                               Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 23.03.2017 

Nr. 33   

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

 

ANEXA la H.C.J. nr.33/23.03.2017 

                                                                         

Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2017 

 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului 

Judetean Olt,  pentru unitatile de cult apartinând 

cultelor religioase  din Judetul Olt, recunoscute in Romania 

 

I.  Cadrul legislativ  

Acordarea sprijinului financiar se  face în temeiul art. 3 alin (3) din Ordonanţa Guvernului  nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
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recunoscute din România, aprobată  cu modificări  şi completări  prin Legea nr 125/2002, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare, și art 4 alin (2) din Normele metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2002, 

republicată, modificată si completată prin Hotararea Guvernului 984/2014. 

În conformitate cu prevederile mai sus invocate, din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea 

fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: 

a) întretinerii si functionarii unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri mici;  

b) construirii, în conditiile aprobarii documentatiilor tehnicoeconomice potrivit reglementarilor în 

vigoare, precum si repararii lacasurilor de cult;  

c) conservarii si întretinerii bunurilor de patrimoniu apartinând cultelor religioase;  

d) desfasurarii unor activitati de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult;  

e) amenajarii si întretinerii muzeelor cultural-religioase;  

f) construirii, amenajarii si repararii cladirilor având destinatia de asezaminte de asistenta sociala si 

medicala ale unitatilor de cult;  

g) construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;  

h) construirii si repararii sediilor unitatilor de învatamânt teologic, proprietate a cultelor recunoscute 

 

II. Suma disponibilă pentru sprijin financiar acordat de Consiliul Judetean Olt. 

Suma totala disponibila pentru sprijinul financiar acordat unitatilor de cult  apartinand  cultelor religioase 

din judetul Olt în anul 2017, conform cap. I din prezentul ghid,  este de  1.200 mii  lei. 

      

III.  Elementele necesare întocmirii unui dosar 

• a) cerere-tip; 

• b) devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, 

pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de şantier;  

• c) copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau 

legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut 

din România;  

• d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural national, se va prezenta şi o 

copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural national, 

potrivit legislatiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea, care include  si operatii de 

proiectare si executie al lacasurilor de cult care sunt  monumente istorice şi a bunurilor din 

patrimoniul cultural naţional; 

• e) în cazul lucrãrilor de picturã a lãcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va 

prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru picturã bisericească; 

• f) în cazul solicitãrilor privind asistenta socialã, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv 

devizul aferent; 

• g) pentru celelalte necesităţi ale unitãtilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţitã de 

documente specifice tipului de activitate în care se încadreazã solicitarea; 

• h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului 

financiar de la Consiliul Judetean Olt; 

• copia certificatului de înregistrare fiscalã; 

• j) adeverinţă certificatã de bancã sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care 

este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante; 

• k) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, după caz; 

• l) declaraţie pe propria rãspundere a solicitantului cã va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv 

pentru realizarea lucrãrilor menţionate în documentaţia ataşatã cererii-tip; 

• m) acte care sã ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, 

medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicitã sprijin financiar; 

• n) fotografii ce atestã stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se 

solicită sprijin financiar. 
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• Dosar de încopciat. 

Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului judeţean, la solicitarea unităţii centrale 

de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, care conţin documentele mai 

sus mentionate. 

 

IV.  Paşii întocmirii dosarului  

• Cererea tip. 

Se ia în considerare doar modelul inscris in anexa nr. 1 la prezentul ghid. 

Rubrica „Autorizaţia de constucţie” este obligatorie, cu excepţia lucrărilor de pictură şi a celor de reparaţii 

curente. 

La rubrica „Motivarea cererii” se detaliază obiectul cererii şi felul de lucrări pentru care este solicitat 

sprijinul financiar. 

Valoarea devizului lucrărilor (după devizul anexat) rămase de executat cuprinde şi TVA - Stadiul lucrărilor 

pentru construcţii: organizare de şantiere, cota 0, cota 4, cota 10, în roşu, finisare etc. Stadiul lucrărilor 

pentru pictură: în procent din totalul suprafeţei de pictat. 

Dacă sumele nu au fost justificate în totalitate dosarul nu se ia în considerare. 

Semnătura şi ştampila solicitantului este obligatorie. 

Se bifează la anexe actele care au fost ataşate dosarului. 

• Declaraţia pe propria răspundere 

Se ia în considerare doar modelul  inscris in anexa 2 la prezentul ghid. 

Autorizaţia de construcţie, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau legislatiei aplicabile in țara pe 

teritoriul căreia se află lăcașul de cult, se va ataşa în copie xerox, semnată şi ştampilată de solicitant, cu 

menţiunea „conform cu originalul”.  

În cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau a paraclisului se va prezenta şi copia avizului eliberat de 

Comisia pentru pictură bisericească, precum şi proiectul de deviz aprobat de Comisia pentru pictură 

bisericească al Bisericii Ortodoxe Române. Se vor ataşa în copie xerox, semnate şi ştampilate de solicitant, 

cu menţiunea „conform cu originalul”. De asemenea se va prezenta şi devizul semnat cu pictorul, datat, pe 

lucrările rămase de executat, în lei, şi semnat de către ambele părţi (pictorul şi preotul sau consiliul 

parohial). 

• Devizul de lucrări 

Este la preţuri actualizate (în lei) pe anul in curs şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe 

valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat. 

Trebuie semnat, datat şi ştampilat atât de către solicitant cât şi de cel care intocmeste devizul,                               

şi vizat de diriginţii de şantier;  cu menţiunea „conform cu originalul”, dacă este în copie. 

Certificatul de înregistrare fiscală (CIF) este necesar pentru identificarea persoanei juridice. 

Extrasul de cont bancar este necesar pentru evidenţierea codului IBAN: 

• Fotografii  ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru care se 

solicita sprijin financiar. 

Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data 

depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.  

Pentru lucrările propuse în devizul ce însoțește documentația necompletată în termenul 

prevăzut la paragraful anterior, o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi 

depusă numai în anul calendaristic următor.  

Toţi paşii de mai sus sunt obligatorii pentru ca dosarul să fie eligibil. Nu se admit documente 

transmise prin fax. 

 

V. Selectarea cererilor se face de catre Directia Economica,Buget-Finante prin Serviciul  Buget, 

Impozite si Taxe. 

      

VI.  Alocarea sprijinului financiar 

Sumele acordate vor fi virate în contul instituţiei solicitante. În cazul în care contul este trecut greşit, 

sumele se vor vira în conturile eparhiei aparţinătoare sau unităţii centrale de cult. 



 

Sprijinul financiar  se acorda in baza unui contract incheiat intre Consiliul Judetean Olt si unitatea de 

cult  selectionata  pe baza criteriilor prevazute in prezentul ghid, in transe aferente realizarii programului sau 

proiectului. 

Consiliul Judetean  Olt  dispune efectuarea platii catre unitatea de cult, prin virament in contul bancar 

al acesteia. 

In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale , beneficiarul este 

obligat sa  returneze Consiliului Judetean Olt sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale 

acestuia, in vederea finantarii altor programe si proiecte. 

VII. Criterii de acordare a sprijinului financiar 

Toate proiectele intocmite de unitatile de cult  apartinand cultelor religioase din judetul Olt  primite, vor fi 

examinate. Dintre acestea, vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care intrunesc criteriul de selectionare : 

• documentatia care insoteste cererea contine toate elementele prevazute la punctele anterioare ; 
 

Solicitantii trebuie sa pastreze un exemplar  complet din  Cererea de finantare depusa. 

Documentatiile  complete sunt supuse evaluarii pe baza urmatoarelor criterii de evaluare : 
 

Nr. 

Crt. 

                                  

                               CRITERII 

Punctaj maxim   

      acordabil            

1 Criteriul cheltuielilor necesare pentru intretinerea si  

functionarea unitatii de cult fara venituri sau cu venituri mici 
            150 

2 Criteriul cheltuielilor necesare pentru construirea si repararea lacasurilor de 

cult 
            100  

3 Criteriul cheltuielilor necesare  pentru conservarea si intretinerea  bunurilor 

de patrimoniu 
            100 

4 Criteriul cheltuielilor necesare pentru desfasurarea unor activitati de 

asistenta sociala 
             50 

5 Criteriul numarului de credinciosi, conform ultimului recensamant              50 

6 Obiectivul este inscris in lista monumentelor istorice din Judetul Olt              50 

                  TOTAL             500 
 

Nota:  Pentru  criteriile prevazute la punctul 1 si 5 se depun suplimentar fata de actele  prevazute la 

punctul III si IV, ca acte justificative – bilant pe anul 2016 pentru episcopii si protoerii sau cont de executie 

bugetara pe anul 2016, in cazul parohiilor si situatie cu numarul de enoriasi vizat  si stampilat. 
 

Algoritm de calcul a punctajului 

Numarul de puncte total/unitate de cult = suma punctelor obtinute potrivit criteriilor specifice prezentate. Se 

finanteaza, pe unitate de cult religios, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, in urma evaluarii proiectelor pe 

baza criteriilor specifice, functie de sumele alocate in bugetul local in acest scop.Se acorda un punctaj pentru proiectul 

care se evalueaza, in conformitate cu criteriile specifice prezentate mai sus. Punctajul final al unui proiect va fi 

constituit din media aritmetica a punctajelor acordate de catre fiecare membru al comisiei de evaluare. Sumele se vor 

aloca, proportional cu numarul de puncte obtinut, potrivit criteriilor prezentate. 
 

VIII. Termen de depunere  

• Termenul limita  pentru primirea cererilor de finantare este de 23.04.2017 inclusiv. 

• Solicitantii pot adresa intrebari prin e-mail, fax sau telefon la adresele de mai jos, indicand clar 

denumirea programului. Termenul limita pana la care solicitantii pot cere informatii in scris este  

15.04.2017, inclusiv. Raspunsurile la aceste intrebari se vor da in scris cel tarziu cu 4 zile inainte de 

data limita pentru depunerea propunerilor de proiect. 

                                               E-mail :   cjolt@cjolt.ro 

                                               Fax      :   0249 437181 

                                               Tel       :   0249 431080 / 431081 int 157 

IX. Informatii referitoare la acordarea sprijinului financiar: 

• Solicitarile vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul 

Consiliului Judetean Olt, cu aceasta destinatie. 
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• In termen de 15 zile de la data incheierii lucrarilor, Directia Economica, Buget-Finante  prin 

Serviciul Buget, Impozite si Taxe, anuntă rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi 

alocate. 

• Daca in termen de 30 de zile de la data anuntului privind rezultatul selectiei o unitate de cult nu se 

prezintă pentru incheierea contractului de finantare, se consideră că oferta Consiliului Judetean Olt 

nu a fost acceptată, iar proiectele in cauza se elimina de la finantare, locurile acestora fiind preluate 

de celelate proiecte, in ordinea descrescatoare a punctajului. 

• Alocarea sumelor se realizează prin hotărârea Consiliului Județean. 
 

X. Justificarea sprijinului financiar 

Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie să cuprindă următoarele: 

• dosar de încopciat; 

• adresă de înaintare modelul  inscris in anexa nr.3 la prezentul ghid. 

• centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile şi dovada plăţii acestora 

(ordin de plată, chitanţe sau bonuri fiscale).  

• raportul de justificare modelul inscris in anexa nr.4 la prezentul ghid. 

• copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii finantarii de la Consiliul Judetean 

Olt sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului 

financiar alocat . 

•  facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase 

privind viramente bancare, după caz;  

• Chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu  următoarele: scopul plății, 

operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți  vor fi 

utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale. 

• pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanţele de mână prin care se 

atestă plata  vor cuprinde în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului în clar, precum şi 

seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe 

raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia.  

• dacă pe factură se menţionează execuţia unei anumite lucrări, se va ataşa obligatoriu situaţia de 

lucrări. Valoarea situaţiei de lucrări trebuie să coincidă cu valoarea facturilor; 

• dacă pe factură se menţionează execuţia unei lucrări conform unui contract, se va ataşa şi contractul 

respectiv ; 

• pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a 

ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, 

asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt 

executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de 

servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de 

către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute mai sus (   art. 15 alin. 

1, lit. h) coroborată cu lit. d) din Normele aprobate prin H.G. nr. 1470/2002;  

• facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de 

situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, 

vizate de diriginţii de specialitate. 

• dacă se achită un avans din lucrare, facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a 

avansului si se va ataşa, de asemenea, contractul cu furnizorul respectiv; 

• actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data 

justificării. 

• toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor  purta mentiunea „conform cu 

originalul si vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului 

financiar, Documentele justificative trebuie sa fie lizibile şi să NU prezinte ştersături; nu se admit 

documente trimise prin fax; 

• Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi justificarea utilizării acestora 

de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult 



 

beneficiară a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt 

supuse controlului organelor abilitate potrivit legii. 

• Nu se vor admite la justificare: 
- documente care conţin achiziţii de materiale sau prestări de servicii, altele decât cele pentru care a fost 

acordat sprijinul financiar. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în  devizul prezentat la 

dosarul de acordare. 
- facturi plătite înainte de primirea ajutorului financiar sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului 

financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea ajutorului financiar. 

• Data limită a justificării: 
Potrivit prevederilor cap.IV, art.15, litera i) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 

O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002,  republicată,  modificată si completată prin Hotărârea 

Guvernului nr.984/2014, documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 

decembrie a  anului 2017.  În cazul primirii sprijinului financiar începând cu trimestrul IV, 

justificarea se va face în cel mult 180  de zile de la primirea acestuia. 
     

Presedinte, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                             Contrasemnează, 

                                                                                   Secretarul Judetului Olt 

                                                                                                                  Gabriel BULETEANU 

               Director  Executiv, 

            Constanta DUMITRU 
                                      Sef Serviciu Buget, 

UNITATEA DE CULT                                Anexa nr. 1 la Ghid 

Nr. ______/Data______________ 
 

C E R E R E  

pentru acordarea sprijinului financiar în anul 2017, 

conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 

1470/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Unitatea de cult solicitantă: ............................................................................................................................... 

Cultul sau Eparhia: ............................................................................................................................................. 

Adresa completă a unităţii de cult solicitante: ............................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unităţii de cult): ................................ 

………………………………………………………………………………………………................................ 

Hramul (dacă este cazul):................................................................................................................................... 

Numele şi prenumele reprezentantului:.......................................................................................................... 

Funcţia: ........................................... Telefon: ...................................................................................................... 

Număr de cod în cazul monumentelor istorice: ............................................................................................. 

deschis 

la 

.....................................................................Cod Fiscal: ..................................................................... 

Obiectul cererii:.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

Motivarea cererii: ................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………................................ 

Numărul şi data autorizaţiei de construire: ....................... Data expirării: ................................................. 

Numărul şi data avizului Comisiei de pictură bisericească: ……………………….................................... 

Data începerii lucrărilor: .................................................................................................................................... 

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: ........................................................................................ 

Stadiul lucrărilor: ................................................................................................................................................ 

În ce ani a mai primit sprijin financiar de la C.J.OLT.: ....................................................................................... 

În ce valoare: ........................................................................................................................................................ 

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: ...................................................................................... 

Cod IBAN:                            
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CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale şi mă oblig să justific sumele primite, 

conform normelor legale 

SEMNĂTURA 

şi ştampila solicitantului 
ANEXE: 

 Declaraţie pe propria răspundere 

 Avizul unităţii de cult centrale 

 Autorizaţia de construcţie (dacă este cazul) 

 Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul) 

 Devizul lucrărilor rămase de executat 

 Autorizaţia Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul) 

 Copie atestat pentru activităţi sociale (dacă este cazul) 

 Adeverinţă IBAN 

 Copie CIF 

 Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale,  medicale sau de învăţământ teologic 

 Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor 

 

Anexa nr. 2 la Ghid 

 

 DECLARAŢIE  

 

 Subsemnatul,......................................................... posesor al buletinului/ cărţii de identitate 

seria……nr……………………eliberat/ă de către………………………….., reprezentant legal al 

parohiei/unităţii de cult cu hramul “................................................................” (dacă este cazul) din 

localitatea....................................., str………............................................nr.........,judeţul/sectorul 

........................................... având CIF............................................., cunoscând prevederile din Codul penal 

privind falsul în declaraţii, îmi asum pe propria răspundere următoarele: 

- datele, informaţiile şi documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în 

dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realităţii; 

- parohia nu are datorii şi obligaţii neachitate la scadenţă către persoane juridice ori bunuri urmărite în 

vederea executării silite; 

- mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unităţii de cult ………………………..să-l 

utilizez în scopul pentru care a fost solicitat şi să-l justific integral, în condiţiile legii;  

- documentele depuse la Consiliul Judetean Olt  în scopul justificării sumelor alocate unităţii de cult 

nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituţii publice; 

- Certificatul de Înregistrare Fiscală şi contul bancar aparţin unităţii de cult care a solicitat sprijinul 

financiar. 

            Reprezentantul unităţii de cult solicitante, 

                                      Semnătură 

                                        Ştampilă 

                                                                       Vizat,     

Consilier economic eparhial/centru de cult, 

                                        Semnătură 

                                         Ştampilă 

Data 

 

Anexa nr. 3 la Ghid 

Către, 

Consiliul Judetean Olt 

 

 Vă trimitem alăturat documentele justificative pentru suma primită ca sprijin financiar în sumă 

de...............................lei, primită în data de...................(ziua, luna, anul). 

            Menţionez că justific suma de .............................lei, conform centralizatorului şi documentelor 

justificative anexate. 

                                                                                    Semnatura şi ştampila beneficiarului 

 

Notă: Documentele justificative vor fi îndosariate.  



 

Anexa nr. 4 la Ghid 

RAPORT DE JUSTIFICARE 

PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR în anul 2017 
 

I. DATE GENERALE 
 

1. Datele de identificare ale unităţii de cult: 

2. Datele de identificare ale reprezentantului: 
 

II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE 

1. Suma primită în anul în curs 

1 Suma primită  

2 Valoarea devizului din dosarul de cerere  

3 Scopul pentru care a fost solicitată suma  

 

2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate (maxim 20 de rânduri) 

 

3. Finanţări primite de la Consiliul Judetean Olt în perioada 2014 – 2016 pentru unitatea de cult 

 

Unitatea de cult 
 

 

Hramul 
 

 

Denumirea unităţii de cult 
 

Poziţia şi pagina din statul de funcţii şi 

personal 

 

Localitatea 

oraşul sau comuna 
 

satul sau sectorul 
 

Adresa unităţii de cult 
 

Judeţul 
 

Cod Fiscal 
 

 

Numele reprezentantului: 

 

 

Date personale (CNP):  

 

Telefon: 

 

 

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiţi de la Consiliul Judetean Olt (inclusiv 

achiziţionarea de materiale de construcţii): 

 

 



 

Nr. 

crt. 
Anul Suma (lei) 

1. 2014  

2. 2015  

3. 2016  

 

4. Finanţări primite pentru unitatea de cult de la alte autorităţi publice, altele decât Consiliul 

Judetean Olt ,  în perioada 2014 – 2016  
 

Nr. 

crt. 
Anul Instituţia Suma (lei) 

1. 2014   

2. 2015   

3. 2016   

  

Declar pe propria răspundere că facturile şi chitanţele prezentate spre justificare în dosarul 

prezentat nu au fost folosite la alte instituţii ale statului pentru justificarea unor sume primite.  

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Noul Cod Penal pentru infracţiunea de fals în 

declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 

 

 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de persoane prin 

curse regulate speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 
 

Având în vedere :  

- Expunerea de motive nr. 2221/13.03.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  2222/13.03.2017; 

- Cererea domnului MUNTEANU MARIAN în calitate de administrator al RAISSAN SPRINTOUR 

S.R.L cu sediul în localitatea  Priseaca, str. Principală , nr.426, județul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Olt cu nr. 1972/06.03.2017, prin care solicită acordarea unei licențe de traseu pentru servicii de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  BALȘ-SLATINA; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 266/07.03.2017, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt cu nr. 2000/07.03.2017; 

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

Judeţean Olt  nr.2223/13.03.2017; 

- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 

2568/22.03.2017; 

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

2602/22.03.2017; 

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

ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 

2606/22.03.2017; 

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

transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

În temeiul art. 91 alin.(1) lit.f), art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 

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

completările ulterioare, 
 

 

U N IT ATE A DE  CU LT  

 

 

 

 

 

SE MN ĂT UR Ă  

L .Ş .  

______________________ 

 



 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta hotărâre:  
 

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

SPRINTOUR S.R.L. pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul BALȘ-SLATINA, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

specialitate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru staţiile utilizate pentru 

urcarea/coborârea persoanelor transportate şi după achitarea tarifului stabilit prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.174/20.12.2013. 

Art.3. Licența de traseu va avea valabilitatea de la data de 01.04.2017 până la data de 28.02.2020. 

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

Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

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

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

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

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenţei de transport. 

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

pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.  în 

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

PREŞEDINTE 

                                                          Marius OPRESCU                                 Contrasemnează 

                                                         Secretar al Judeţului 

                                                                                                    Gabriel BULETEANU  

Slatina 23.03.2017 

Nr.34 

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

ROMÂNIA                                                                                                                ANEXA  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                                   

Direcţia Tehnică şi Investiţii                                                                            nr. 34/23.03.2017 

Autoritatea Judeţeană de Transport             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tabel privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de personae 

 prin curse regulate speciale 
 

 

  PREŞEDINTE 

                                                         Marius OPRESCU                         Contrasemnează 

                                                   Secretar al Judeţului 

                                                                                                                               Gabriel   BULETEANU  

        Director Executiv 

         Cornel MOTOI 

                                                                                                                                        Şef Serviciu 

                                                                                                                                 Costinel  NETCU 

Nr. 

Crt. 

Seria şi nr. licenţei 

de traseu 

Operatorul de transport 

rutier căruia i s-a atribuit 

licenţa de traseu 

Traseul/ Auto 

 

 

1. 

Seria LST OT nr.0000095 

Valabilă până la data de 

28.02.2020 

SOCIETĂȚII COMERCIALE  

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

 

BALȘ-SLATINA 

      OT-50-YSA 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 
         

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2256/14.03.2017 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.2257/14.03.2017; 

- raportul nr.2258/14.03.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr.2590/22.03.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- prevederile Capitolului V art.5.13.3, alin. (1), litera a) din Normele metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2890/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 58 alin. (1) lit a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare,   
 

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

Art.1.  Se aprobă utilizarea sumei de 25.452.000 lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2016, pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare  pe anul 

2017.  

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

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Olt, Trezoreriei Municipiului Slatina,  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                            Contrasemnează, 

                                                             Secretar al Judeţului Olt 

                                                              Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 23.03.2017 

Nr.35 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 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 FEBRUARIE 2017 
 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr. 2278/14.03.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2279/14.03.2017; 

➢ raportul nr.2280/14.03.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.2591/22.03.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

➢ raportul nr.2579/22.03.2017 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, 

familie, protecție copii si culte; 

➢ raportul nr.2571/22.03.2017 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de 

agrement; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 20043/13.03.2017, 

comunicat cu adresa nr. 20044/13.03.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

2264/14.03.2017; 



 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 33 din Normele metodologice de   aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

268/2007, cu modificările si completările ulterioare. 

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

art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) si  art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 

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

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

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

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

Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2017, după cum urmează:   
 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale realizate 

în luna 

FEBRUARIE 

2017 

Nr. mediu de 

asistaţi  în 

luna 

FEBRUARIE 

2017 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

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

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
251.978 81.234 333.212 95,14 3.502,33 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
132.413 36.673 169.086 55,00 3.074,29 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
152.401 50.622 203.023 62,00 3.274,56 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
133.541 74.891 208.432 52,00 4.008,31 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
125.343 70.374 195.717 76,42 2.561,07 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
116.463 34.253 150.716 35,29 4.270,77 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

DRĂGĂNEȘTI OLT 

40.930 52.941 93.871 32,00 2.933,47 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă BĂBICIU 
29.316 11.765 41.081 11,17 3.677,80 

 TOTAL 982.385 412.753 1.395.138 419,02 3.329,52 

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, 23.03.2017 

Nr.  36  

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



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  

al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2017 

 

Având in vedere: 

- Expunerea de motive nr.2197/13.03.2017 cu privire la  Proiectul de hotărâre nr.2198/13.03.2017; 

- Raportul nr.2199/13.03.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.2592/22.03.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr.2603/22.03.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi 

comert; 

- Raportul nr.2607/22.03.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 

-  Prevederile art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- Prevederile art.1 lit.c) și art. 4 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari 

unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii 

bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ; 

- Adresa S.C. OLT DRUM S.A. nr. 329/10.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

2196/13.03.2017; 

 

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

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

modificarile si completarile ulterioare; 

 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2017, conform 

anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget Finanțe, Serviciului Buget, 

Impozite și Taxe, Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, S.C OLT DRUM S.A, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 

Instituției Prefectului -Județul Olt.  

PREŞEDINTE  

                                                                      Marius OPRESCU                   Contrasemnează, 

                                                                    Secretar al Judeţului Olt 

                                                                    Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 23.03.2017 

Nr.37 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu  principalii  indicatori tehnico-

economici actualizati pentru obiectivele de investiţii „lucrări de modernizare drumuri judeţene pe 

DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C”  

finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.2261/14.03.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

2262/14.03.2017; 

http://www.cjolt.ro/


 

- Raportul Directiei Tehnice și Investiții nr. 2263/14.03.2017; 

         - Raportul nr. 2593/22.03.2017 al Comisiei pentru studii economico- sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului ; 

         - Raportul nr.2608/22.03.2017 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, 

realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura ;              

         - Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene  

nr.2657/12.01.2017 si adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor 

Europene nr.7552/30.01.2017, inregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 920/31.01.2017; 

- Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 973/02.11.2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin care a fost aprobată Lista obiectivelor de investitii si sumele 

alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Olt, in perioada 

2015-2018; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.132/28.08.2014 cu privire la aprobarea documentației 

tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investiții ,, lucrări de 

modernizare drumuri județene”; 

- Devizele generale actualizate cu TVA  19% pentru lucrările rest de executat, întocmite de SC 

SECȚIA DE PROIECTARE  OLT SRL ;  

-  Prevederile art. 2, 9 și 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8-12 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

republicate, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile art. 1 alin.(1) si art.15 alin.(2) din Hotărârea  Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;  

- Prevederile art. 45 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 291 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, 

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 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 documentaţiile tehnico - economice pentru obiectivele de investiţii „lucrări de 

modernizare drumuri judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A,  DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E 

și DJ643C” finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală conform Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare,  cu principalii indicatorii tehnico - 

economici actualizati,  prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei Economice, Buget – 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt. 

                                                         

    PREŞEDINTE 

   Marius OPRESCU 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                Secretar al judeţului 

                                                                                                Gabriel BULETEANU 

Slatina, 23.03.2017 

Nr.38 

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



 

 

Direcţia Tehnică şi Investiţii                                                              Anexa la Hotărârea nr.38/23.03.2017 

 

Principalii indicatori tehnico-economici conform Devizelor generale actualizate cu TVA 19%  

pentru lucrările rest de executat pentru obiectivele de investiţii „lucrări de modernizare drumuri 

judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C”  

finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  

prin Programul național de dezvoltare locală aprobat conform OUG nr. 28/2013 

 

1. Modernizare drum județean DJ703B,  km 39+935-41+275, L= 1,340 km ,Bărăști-limita Judet Argeș, 

a) Valoarea totală a investitiei = 1.072.833,24 lei (inclusiv TVA), din care: 

- valoarea lucrărilor executate și decontate la data de 01.01.2017=1.011.970,77 lei (inclusiv TVA); 

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice  =34.826,69 lei  (inclusiv TVA);  

- valoare finantată de la bugetul local = 26.035,78 lei (inclusiv TVA). 

b) Durata de execuție = 36 luni 

c) Indicatori cantitativi: 

- Lungime drum judeţean propus pentru execuţie  = 1,340 km 

- Lăţimea carosabilului propus pentru execuţie =  6,50 ml 

- Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16.  

2. Modernizare drum județean  DJ642A , km 16+200-20+134 , L= 3,934 km , Vlădila-Rotunda   
a)Valoarea totală a investiției =  2.995.901,47  lei (inclusiv TVA) , din care:                                                             

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice =2.928.322,18  lei ( inclusiv TVA); 

- valoare finantată de la bugetul local = 67.579,29 lei ( inclusiv TVA). 

b) Durata de execuție = 36 luni 

c). Indicatori cantitativi 

- Lungime drum = 3,934 km 

- Lăţime drum = 6,50 ml 

- Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16.  

3. Modernizare drum județean DJ651B, km 12+470-15+254, L= 2,784 km, Preotești-Iancu Jianu 

a). Valoarea totală  a investitiei =  2.546.675,74 lei (inclusiv TVA) , din care: 

- valoarea lucrărilor executate și decontate la data de 01.01.2017=2.270.553,99 lei (inclusiv TVA); 

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice =225.980,13 lei (inclusiv TVA);  

- valoare finantata de la bugetul local = 50.141,62 lei (inclusiv TVA) 

b). Durata de executie = 36 luni 

c).  Indicatori cantitativi 

- Lungime drum = 2,784 km 

- Lăţime drum =  6,50 ml 

- Sanț pereu – 330 ml 

- Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16.  

4. Modernizare drum județean DJ657B, km 0+078-8+000, L= 7,922 km, Profa-Bărăști 

a) Valoarea totală a investitiei  = 6.512.594,53 lei (inclusiv  TVA), din care:  

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice = 6.418.392,89  lei (inclusiv TVA) ; 

- valoare finantată de la bugetul local = 94.201,64 lei ( inclusiv TVA).           

b) Durata de execuție  = 36 luni 

c) Indicatori cantitativi 

- Lungime drum = 7,922 km 

- Lăţime drum   =  6,50 ml 

- Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16. 

5. Modernizare drum județean DJ653, km 40+050-49+000 , km 62+667-66+120, L= 12,403 km, 

Izvoarele-Stoicănești, Radomirești (Călinești)-lim. Jud. Teleorman 



 

Tronsonul 1: Comuna Izvoarele-comuna Stoicănești, km.40+050-49+000 

a) Valoarea totală a investiției  pentru tronsonul 1 =6.647.747,09 lei (inclusiv TVA), din care:    

- valoarea lucrărilor executate și decontate la data de 01.01.2017=1.866.160, 96 lei (inclusiv TVA); 

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice =4.632.052,13  lei (inclusiv TVA); 

- valoare finantată de la bugetul local = 149.534 lei (inclusiv TVA) 

b) Durata de executie:36 luni 

c) Indicatori cantitativi: 

         - Lungime drum=8,950 km 

         - Latime drum=6,50 ml 

         - Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16.  

Tronsonul 2: Comuna Radomirești-limită județ Teleorman, km.62+667-66+120 

a) Valoarea totală a investiției pentru tronsonul 2 =  2.867.299,81 lei ( inclusiv TVA), din care: 

- valoarea lucrărilor executate și decontate la data de 01.01.2017=1.582.037,03 lei (inclusiv TVA); 

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice =1.228.469,76  lei (inclusiv TVA); 

- valoare finantată de la bugetul local = 56.793,02 lei (inclusiv TVA) 

b) Durata de executie  = 36 luni 

c) Indicatori cantitativi: 

- Lungime drum = 3,454 km,              

         - Lăţime drum    =  6,50 ml 

         - Sistem rutier din balast: BADPS 25, BAPC 16.  

6. Modernizare drum județean DJ546E, km.16+750-24+613, L=7,863 km, Oporelu-Miești-Albești 

a) Valoarea totală a investiției= 15.220.058,91 lei (inclusiv TVA), din care: 

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administratței Publice =14.759.177,91 lei (inclusiv TVA); 

- valoare finantată de la bugetul local = 460.881 lei (inclusiv TVA); 

b)Indicatori cantitativi: 

- lungime drum =7,863 km 

- latime carosabilul=6,50 ml 

- acostamente=2x0,75 ml 

7. Modernizare drum județean DJ703D, km.10+025-23+050, L=13,025 km, Leleasca-Cungrea 

a)Valoarea totală a investitiei= 24.473.281,08 lei (inclusiv TVA), din care: 

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administratiei Publice =23.719.826,08 lei (inclusiv TVA); 

- valoare finantată de la bugetul local = 753.455 lei (inclusiv TVA) 

b)Indicatori cantitativi: 

- lungime drum =13,025 km 

- lătime carosabil=6,50 ml 

- acostamente=2x0,75 ml 

8. Modernizare drum județean DJ678E, km.11+362-15+310, L=3,948 km, Sîmburești 

a)Valoarea totală a investitiei= 7.191.722,89 lei (inclusiv TVA), din care: 

-valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administratiei Publice =6.981.358,67 lei (inclusiv TVA); 

-valoare finantată de la bugetul local = 210.364,22 lei (inclusiv TVA) 

b)Indicatori cantitativi: 

- lungime drum =3,948 km 

- lătime carosabil=6,50 ml 

- acostamente=2x0,75 ml 

9. Modernizare drum județean DJ643C, km.3+500-4+700; km.7+700-11+300; km12+842-

13+297, L=5,255 km, Horezu-Dobrețu 

a) Valoarea totală a investitiei= 9.456.764,40 lei (inclusiv TVA), din care: 

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administratiei Publice =9.175.078,40 lei (inclusiv TVA); 



 

- valoare finantată de la bugetul local = 281.686 lei (inclusiv TVA) 

b) Indicatori cantitativi: 

- lungime drum = 5,255 km 

- lătime carosabil = 6,50 ml 

- acostamente = 2x0,75 ml 

 

Director Executiv 

Cornel MOTOI 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea documentațiilor tehnico-economice  

cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții noi  

„Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ544A și DJ644”  

și a documentației  tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici  

pentru  obiectivul de investiții nou „Lucrări de modernizare drumuri județene pe  DJ546C”,  

propuse a fi incluse pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală,  

conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.2391/16.03.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 2392/16.03.2017; 

- Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 2393/16.03.2017; 

- Raportul nr. 2594/22.03.2017 al Comisiei pentru studii economico- sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raportul nr. 2609/22.03.2017 al Comisiei  pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea 

lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;              

- Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. nr.11322/08.02.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1207/09.02.2017; 

- Proiectele tehnice-faza studiu de fezabilitate nr.108/1/2013 si 108/2/2013 întocmite de SC OLT 

PROIECT SLATINA SRL; 

- Devizele generale actualizate și revizuite pentru obiectivele de investiții noi „Lucrări de 

modernizare drumuri județene pe DJ 544A și DJ644”, întocmite de SC PROEX SRL; 

- Devizul general pentru obiectivul de investiții nou „Lucrări de modernizare drumuri județene 

pe DJ 546C”, întocmit de SC PROEX SRL; 

- Prevederile art. 2 lit. a) și art. 9 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului      nr. 28/2013, 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 9 - 12 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

republicate, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile art. 1 alin.(1) din Hotărârea  Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificarile ulterioare;  

- Prevederile art. 45 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, 

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 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 documentațiile tehnico - economice pentru obiectivele de investiții noi „Lucrări 

de modernizare drumuri județene pe DJ544A și DJ644”, propuse a fi incluse pentru finanțare prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, cu principalii indicatorii tehnico - economici actualizați.  

(2) Se aprobă documentația tehnico - economică pentru obiectivul de investiții nou „Lucrări de 

modernizare drumuri județene pe DJ546C”, propus a fi inclus pentru finanțare prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, cu principalii indicatorii tehnico - economici.  

Art. 2. Principalii indicatori  tehnico - economici pentru obiectivele de investiții „Lucrări de 

modernizare drumuri județene pe DJ 544A,DJ 644 și DJ546C” sunt prevăzuţi în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei Economice, Buget – 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituției Prefectului- Județul Olt. 

                                                         

  PREŞEDINTE 

   Marius OPRESCU 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                Secretar al judeţului 

                                                                                                 Gabriel BULETEANU 

Slatina, 23.03.2017 

Nr.39 

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

 

 

Direcţia Tehnică și Investiții                                                               Anexa la Hotărârea nr.39/23.03.2017 

 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de investiții noi              

„Lucrări de modernizare drumuri județene DJ 544A, DJ644 si DJ546C”  

propuse a fi incluse pentru finantare de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală,  

aprobat conform O.U.G. nr. 28/2013 

 

1. Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița, 

conform Devizului general actualizat și revizuit: 

a) Valoarea totală  a investiției =  24.103.200 lei ( inclusiv TVA)  , din care: 

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice =23.381.970  lei ( inclusiv TVA);  

- valoare finantata de la bugetul local = 721.230 lei ( inclusiv TVA) 

b) Indicatori cantitativi 

 - Lungime drum =16 km 

- Lăţime drum    =  6 m 

- acostamente = 2 x 1m 

- sant pereu =  1000 m 

- podet tubular Ø 800 mm = 2 buc         

2. Modernizare drum județean DJ644, km.33+345-37+125, L=3,780 km, Morunglav- Cîrlogani, 

conform Devizului general actualizat și revizuit: 

a) Valoarea totală a investiției =  6.016.320  lei (inclusiv TVA) , din care:                                                             

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice =5.836.840  lei ( inclusiv TVA); 

- valoare finantată de la bugetul local 179.480 lei ( inclusiv TVA). 

b) Indicatori cantitativi 

- Lungime drum = 3,780 km 



 

- Lăţime drum =  6 ml 

- acostamente = 2 x 1m 

- sant pereu = 1600 m 

- podete tubulare = 4 buc. 

- podet dalat = 1 buc. 

3. Modernizare drum județean DJ546C, km.0+000-5+950, L=5,950 km, Potcoava-Perieți, 

conform Devizului general:   

a) Valoarea totală  a investitiei =  9.145.850 lei ( inclusiv TVA)  , din care: 

- valoare finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice  =8.858.530 lei  (inclusiv TVA);  

- valoare finantată de la bugetul local = 287.320 lei (inclusiv TVA). 

b) Indicatori cantitativi: 

- Lungime drum = 5,950 km 

- Lăţime drum   =  6 m 

- acostamente = 2 x 1m 

- sant pereu = 600 m 

- podet tubular =2 buc. 

 

Director   Executiv 

Cornel MOTOI 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea 

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

Cultural”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 

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

Cultural” 

Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investitii: 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

natural şi cultural 

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

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 2440/20.03.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2441/20.03.2017 ;  

➢ raportul nr. 2442/20.03.2017  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 2627/23.03.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public și privat al județului;  

➢ raportul nr. 2610/22.03.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură;  

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - 

Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/ 2016/5/5.1/1;  

➢ Prevederile art.23 alin.(2), lit.f) și g), art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  



 

➢ Prevederile art. 1 alin.(1) și art.15 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , cu modificările ulterioare;  

➢ Prevederile art.291 alin.(1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.b),  alin.(3), lit.f), art.97, alin.(1), art.98 coroborat cu art.45, 

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

modificările și completările ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/26.05.2016 cu privire la  aprobarea proiectului 

„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”  și a 

cheltuielilor legate de proiect se modifică, după cum urmează: 

1. Art.2  va avea următorul cuprins: 

“ Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Restaurare, consolidare și modernizare Casa 

Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”, în cuantum de 10.114.811,03  lei (inclusiv TVA). „ 

2.  Art.3. va avea următorul cuprins: 

 „Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 224.813,65 lei , reprezentând o parte din cofinanțarea 

proiectului Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”.  

Art.II . Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/26.05.2016 cu privire la  aprobarea proiectului 

„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”  și a 

cheltuielilor legate de proiect, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  

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

regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, 

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

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                            Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 

                                                              Gabriel BULETEANU  

Slatina, 23 martie  2017 

Nr. 40  

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi “Pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016  privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat  pentru  proiectul   
„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural” 

 

 

Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr. 2443/20.03.2017 cu privire la aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 

2444/20.03.2017 ; 

➢ raportul nr. 2445/20.03.2017 al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 2629/23.03.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 2611/22.03.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  



 

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - 

Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/ 2016/5/5.1/1;  

➢ Prevederile art.23 alin.(2) lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare 
 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.  e),  alin.(6) lit. a) şi art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu 

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

cu modificările şi completările ulterioare 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Olt nr.90/26.05.2016 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat  pentru  proiectul „Restaurare, consolidare și 

modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” se modifică și se înlocuiește cu anexa la 

prezenta hotărâre.  

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciului dezvoltare regională  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Episcopiei Slatinei și Romanaților , pentru 

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

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                                           Contrasemnează , 

          Secretar al Judeţului, 

                                                      Gabriel BULETEANU 

Slatina, 23 martie 2017 

Nr. 41 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi “Pentru” 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

 

 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive nr. 2583/22.03.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 2584/22.03.2017; 

- Adresa nr. 52/GSE/16.03.2017 a S.C. GEO SERVICE ENGINEERING S.R.L., înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 2515/21.03.2017; 

- Raportul comun nr. 2585/22.03.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii, 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 2623/22.03.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin 

domeniului public al Judeţului Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.082016 cu privire la trecerea tronsonului cu lungimea de 

6,935 km din drumul județean DJ 546, de la km 89+705 la km 96+640, din domeniul public al Județului Olt în 

domeniul public al municipiului Slatina; 



 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 210/24.11.2016 cu privire la trecerea unui tronson din  drumul 

județean DJ 643, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al orașului  Balș;  

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

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art.21 alin.(1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 şi art.115 alin.(1) lit.c) coroborate cu art.45 

alin.(3) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

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

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

public al Judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările 

şi completările ulterioare, după cum urmează: 

- la poziția nr. 6, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Lim. jud. Teleorman – 

Poganu; L=78,125 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=1.380.236 mp” iar coloana 5 se modifică și va avea 

următorul cuprins: „20.383.693,00 lei”; 

- la poziția nr. 15, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Dobrosloveni - Lim. jud. 

Teleorman; L=59,652 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=1.047.817 mp” iar coloana 5 se modifică și va 

avea următorul cuprins: „17.972.925,00 lei”;  

- la poziția nr. 17, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Fălcoiu (DN 64) – Lim. 

jud. Vâlcea; L=43,541 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=713.346 mp” iar coloana 5 se modifică și va avea 

următorul cuprins: „15.759.020,00 lei”; 

- la poziția nr. 24, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „316.863,00 lei”;  

- la poziția nr. 27, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Recea - Lim. jud. Argeș; 

L=45,728 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=655.256 mp” iar coloana 5  se modifică și va avea următorul 

cuprins: „10.958.212,00 lei”. 

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

aplicabilitatea. 

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

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

în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Olt.   
  

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                             Contrasemnează 

                                                                                                 Secretar al Judeţului  

                                                                                                 Gabriel BULETEANU 

 

 

 

 

 

Slatina, 23.03.2017 

Nr. 42 

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


