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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/25.08.2016 privind  aprobarea 

proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție 

DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de 

parteneriat 

 

PROIECT “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - 

Verguleasa (intersecție DN67B)” 

Axa prioritară 6 : Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională 

Prioritatea de Investitii:  6.1 – Stimularea Mobilității Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare și 

Terțiare la Infrastructura TEN-T , inclusiv a Nodurilor Multimodale. 

Apel de proiecte nr : POR 2016/6/6.1/1 

 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 2945/29.03.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2946/29.03.2017 ; 

➢ raportul nr. 2947/29.03.2017 al Serviciului Dezvoltare Regională; 

➢ raportul nr. 3496/11.04.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ raportul nr.3498/11.04.2017  al  Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

➢ Prevederile cap. 3. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - 

Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1- 

varianta consolidată;  

➢ 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;  

➢ Notificarea Agenției pentru Dezvoltare Regională nr.3517/20.03.2017 privind aprobarea proiectului 

“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - 

Verguleasa (intersecție DN67B)”;  

➢ 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. 143/25.08.2016 privind  aprobarea proiectului 

“Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - 

Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat se 

modifică, după cum urmează: 

1. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 – Acordul de parteneriat pentru 

realizarea proiectului “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 

Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)” , se modifică și se înlocuiește cu 

anexa la prezenta hotărâre. 

2. Art.5. va avea următorul cuprins: 

“Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “ Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa 

(intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)” în cuantum de 

128.039.609,48 lei (inclusiv TVA). „ 

3. Art.6. va avea următorul cuprins:  

“Art.6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea 



 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 6.937.546,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului                     “ 

Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție DN65) - 

Verguleasa (intersecție DN67B)”. „ 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului  în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Domnului Oprescu Marius, Președinte al Consiliului Județean Olt 

- Domnului Soare Nicolae, Primar al  Comunei Dăneasa 

- Domnului Rotaru Pantelie, Primar al Oraşului Drăgănești-Olt 

- Domnului Becheanu Alexandru, Primar al Comunei Mărunței 

- Domnului Costea Vasile , Primar al Comunei Coteana 

- Domnului Ivan Marian , Primar al Comunei Brebeni 

- Domnului Iancu George-Daniel, Primar al Comunei Valea Mare 

- Domnului Moț Constantin-Stelian-Emil, Primar al Municipiului Slatina  

- Domnului Ganescu Gheorghe, Primar al Comunei Curtișoara 

- Domnului Lăzărescu Mihăiță, Primar al  Comunei Teslui 

- Domnului Piciu Valentin, Primar al Comunei Verguleasa 

- Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

   Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 

                                                      Gabriel BULETEANU  

Slatina, 12 aprilie  2017 

Nr. 43 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 27 de voturi “Pentru” 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea cotizaţiei Județului  Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia  pentru anul 2017 

 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 3630/13.04.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3631/13.04.2017 ; 

➢ raportul nr. 3632/13.04.2017 al Direcției Economice, Buget-finanțe  și Serviciului Dezvoltare 

Regională;  

➢ raportul nr.4131/26.04.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ raportul nr. 4084/26.04.2017 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Prevederile art.8 din  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la  aprobarea 

bugetului Județului Olt, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

➢ Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/25.10.2007 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  SUD VEST OLTENIA, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

➢ Prevederile art.7 și art.11 lit.b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SUD VEST 

OLTENIA  

➢ Prevederile art.VII din Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  SUD VEST 

OLTENIA; 



 

➢ Adresa nr. 48/06.04.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SUD VEST OLTENIA 

privind cotizația aferentă anului 2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3324/06.04.2017 . 

 În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e), alin.(6) lit. c) , art.97 alin.(1) și 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 hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă cotizația Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Sud-Vest Oltenia, 

pentru anul  2017,  în sumă de 5.000  lei. 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

     Contrasemnează,  

Secretar al Judeţului,                                                           

Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27 aprilie 2017 

Nr. 44 

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul 2017 

 

Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr. 3633/13.04.2017  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3634/13.04.2017 ; 

➢ Raportul nr. 3635/13.04.2017 al Direcţiei Economice, Buget-finanțe şi Serviciului Dezvoltare Regională; 

➢ Raportul nr. 4132/26.04.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ Raportul nr. 4085/26.04.2017 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la  aprobarea 

bugetului Județului Olt, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

➢ Prevederile art.7 alin.(4) , art.10 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională 

în România , modificată  și completată prin O.U.G. nr. 111/2004; 

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

➢ Adresa nr. 4141/03.04.2017 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  privind 

solicitarea alocării contribuției Consiliului Județean Olt la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia  și la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, 

Călărași aferentă trimestrului I 2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3126/03.04.2017;  

➢ Hotărârea nr.3/24.03.2017 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

pentru anul 2017 .   

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. e), alin.(6) lit. a) şi c),  art.97 alin.(1) și 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 hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,   pentru anul  2017,  în sumă de 896.006 lei. 

Art.2. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de venituri și cheltuieli al Biroului 

Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul  2017,  în sumă de 

145.188 lei . 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

   Contrasemnează ,  

Secretar al Judeţului, 

                                                    Gabriel BULETEANU  

Slatina, 27 aprilie 2017  

Nr. 45  

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

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la Asociația Localităților și Zonelor 

Istorice și de Artă din România pentru anul 2017  

 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 3636/13.04.2017  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3637/13.04.2017 ; 

➢ raportul nr. 3638/13.04.2017 al Direcției Economice, Buget-finanțe și Serviciului Dezvoltare Regională;  

➢ raportul nr.4133/26.04.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ raportul nr. 4086/26.04.2017 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ raportul nr. 4121/26.04.2017 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate științifică, sănătate, 

familie, protecție copii și culte  ;  

➢ raportul nr. 4188/27.04.2017 al Comisiei pentru  organizarea şi dezvoltarea urbanistică,realizarea 

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

➢ Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la  aprobarea 

bugetului Județului Olt, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2030; 

➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24/19.02.2004 privind aderarea Consiliului Județean Olt la 

Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România; 

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

➢ Adresa Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România nr. 918/20.02.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1690/23.02.2017; 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e), alin.(6) lit. c) , art.97 alin.(1) și 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 hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă cotizația Consiliului Județean Olt la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de 

Artă din România pentru anul  2017 în sumă de 4480,03  lei. 



 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

         Contrasemnează,  

Secretar al Judeţului, 

Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27 aprilie 2017 

Nr. 46 

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la  

Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2017 

 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 3639/13.04.2017 cu privire la  Proiectul de Hotărâre nr. 3640/13.04.2017; 

➢ Raportul nr. 3641/13.04.2017 al Direcţiei Economice , Buget-finanțe şi Serviciului Dezvoltare 

Regională ; 

➢ Raportul nr. 4134/26.04.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ Raportul nr. 4087/26.04.2017 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Raportul nr. 4169/26.04.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ; 

➢ Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 36/31.03.2011 cu privire la aprobarea asocierii Judeţului Olt cu 

unele localităţi din judeţul Olt, cu persoane juridice şi reprezentanţi ai Societăţii civile în cadrul 

asociaţiei “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” ; 

➢ Prevederile art.14 alin.(2) și art.30 lit.m) din Statutul Asociaţiei “Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni” ; 

➢ Contractul de finanţare nr. 159 / 15.05.2012, încheiat între Asociaţia “Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni” şi Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management a P.O.P.; 

➢ Prevederile art.28 alin.(3) din HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru  Pescuit prin POP 2007-2013, cu modificările si 

completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.35 alin.(4) 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 art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la  

aprobarea bugetului Județului  Olt, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 
➢ Adresa nr. 9/20.02.2017 a Asociației Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” privind cotizația 

aferentă anului 2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2254/14.03.2017. 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. b), lit. e) alin.(6) lit.a), lit. c), art.97 alin.(1) și 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 hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă cotizaţia Judeţului Olt pentru anul 2017 la Asociaţia “Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni”, în valoare de 36.509 lei. 



 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare Regională, Direcţiei Economică, Buget - 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

      Contrasemnează,  

                     Secretar al Judeţului, 

                                          Gabriel BULETEANU  

Slatina, 27 aprilie  2017 

Nr. 47  

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la  

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2017  

 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 3642/13.04.2017  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3643/13.04.2017 ; 

➢ raportul nr. 3644/13.04.2017 al Direcției Economice, Buget-finanțe și Serviciului Dezvoltare Regională;  

➢ raportul nr.4135/26.04.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ raportul nr. 4088/26.04.2017 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la  aprobarea 

bugetului Județului Olt, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2030; 

➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 3/2000 privind aderarea Consiliului Județean Olt la Uniunea 

Națională a Consiliilor Județene din România; 

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

➢ Prevederile art.10 din Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România; 
➢ Adresa UNCJR nr. 16/15.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1432/16.02.2017; 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e), alin.(6) lit. c) , art.97 alin.(1) și 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 hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă cotizația Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 

România (UNCJR) pentru anul  2017 în sumă de 73.920,50 lei. 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

       Contrasemnează,  

Secretar al Judeţului, 

Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27 aprilie  2017 

Nr. 48 

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



 

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.3569/12.04.2017 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.3570/12.04.2017; 

- raportul nr.3571/12.04.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr.4136/26.04.2017 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; 

- raportul nr. 3294/06.04.2017, al Directiei Tehnice si Investitii; 

- raportul nr. 3131/06.04.2017, al Serviciului Dezvoltare Regionala. 

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. (1) Se aprobă utilizarea sumei de 424 mii lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea 

exercitiului bugetar al anului 2016, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare  pe anul 2017.  

 (2) In mod corespunzator se aproba rectificarea bugetului judetului Olt pe anul 2017, prin suplimentarea 

cheltuielior de dezvoltare cu suma de 424 mii lei, la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” subcapitolul 

51.02.01.03 „Autorități executive”. 

 (3) Se aproba rectificarea anexei nr. 3a1 „LISTA poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la cap.51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” subcapitolul 51.02.01.03 „Autoritati executive” 

pentru anul 2017, aprobata prin H.C.J. nr. 31/23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt,  pe anul 2017 și 

estimările pe anii 2018-2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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, 27.04.2017 

Nr. 49 

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

Anexa la H.C.J. nr.49/27.04.2017                                                                                                                                                       
L I S T A 

poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii”  defalcată pe categorii de bunuri repartizate la cap.51.02 „Autorităţi 
publice şi acţiuni externe” subcapitolul 51.02.01.03 „Autoritati executive” pentru anul 2017 

                                                                                                                                      -  mii lei  - 
Nr. 
Crt 

Nominalizarea 
achiziţiilor de bunuri şi a 

altor cheltuieli de 
investiţii 

Program actualizat Modificari 
+/- 

 

Program rectificat 

UM Cantit. Valoare UM Cantit Valoare UM Cantit. Valoare 



 

 
 
 
 
 
 
      
 

    TOTAL, din care: 
II. Dotări independente 
a).Masini, echipamente 
si mijloace de 
transport 
1.PC all in one 
2.Motoutilaj cu plug 
pentru zapada 
b) Mobilier, aparatura 
birotica si alte active 
corporale 
1. Placa permanent ape 
DJ 643 A Bals- lim jud 
Dolj SMIS 3068 
 c) Alte active fixe 
1. Bitdefender internet 
Security 2017-licente 
 IV. Cheltuieli de 
proiectare pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate şi a 
studiilor de fezabilitate 
aferente obiectivului 
1.Elaborare proiect 
tehnic pentru executia 
de lucrari in vederea 
obtinerii autorizatiilor de 
securitate la incendiu la 
obiectivele Scoala 
Profesionala Speciala 
Bals, Centru Scolar 
pentru Educatie 
Incluziva Bals, CTO 
Draganesti, CIA Babiciu 
si Instalatia  de detectie 
si semnalizare la 
incendiu de la Consiliul 
Judetean Olt 
2.Elaborare proiect 
pentru sediul de 
ambulanta municipiul 
Caracal 
3.Elaborare proiect 
pentru Reabilitarea 
cladirii Policlinica veche 
din Slatina 
4.Elaborare proiect, SF 
pentru Reabilitare platou 
si acces garaje la Sediul 
Consiliului Judetean Olt 

 
 
 
 

Buc. 
Buc. 

 
 
 
 
 

Buc. 
 
 
 
 
 
   

 
Buc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buc. 
 
 
Buc. 
 
 
 
Buc. 

 
 
 
 

10 
1 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 

293,00 
101,00 
98,00 

 
77,00 
21,00 

 
 
 
 
 

3,00 
3,00 

 
 

192,00 
 
 
 

101,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,00 
 
 

61,00 
 
 
 

4,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buc. 
Buc. 

 
 
 
 
 
 
   
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buc. 
 
 
Buc. 
 
 
 
Buc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+2 
+2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 

+424,00 
+17,00 

 
 
 
 
 
 

+17,00 
+17,00 

 
 
 
 
 

+407,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+64,00 
 
 

+337,00 
 
 
 

+6,00 

 
 
 
 

Buc. 
Buc. 

 
 

Buc. 
Buc. 

 
Buc. 
Buc. 

 
 
 
 
 

 
Buc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buc. 
 
 
Buc. 
 
 
 
Buc. 

 
 
 
 

10 
1 
 
 

2 
2 
 

20 
20 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 

717,00 
118,00 
98,00 

 
77,00 
21,00 

 
 

17,00 
17,00 

 
3,00 
3,00 

 
 

599,00 
 
 
 

101,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90,00 
 
 

398,00 
 
 
 

10,00 
 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                     Secretar al Județului Olt 

                                                                      Gabriel BULETEANU 

                       Director executiv       

                    Constanta DUMITRU  

 
 
 
 



 

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 MARTIE 2017 

 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr. 3572/12.04.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 3573/12.04.2017; 

➢ raportul nr. 3574/12.04.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr. 4137/26.04.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 28718/12.04.2017, 

comunicat cu adresa nr. 28719/12.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

3555/12.04.2017; 

➢ 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 MARTIE 2017, după cum urmează:   
 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale realizate 

în 

luna 

MARTIE 2017 

Nr. mediu de 

asistaţi  în 

luna 

MARTIE 2017 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4=col 2+col3 5 
6 = col 4/col 

5 

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
253.158 37.511 290.669 95,32 3.049,40 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă ŞOPÂRLIŢA 
132.312 32.727 165.039 55,74 2.960,87 

3 
Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare CEZIENI 
151.802 51.390 203.192 61,74 3.291,09 

4 

Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare 

CARACAL 

134.761 39.759 174.520 52,00 3.356,15 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
128.680 59.433 188.113 76,19 2.469,00 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
116.012 32.294 148.306 36,29 4.086,69 

7 

Centrul de Integrare 

prin Terapie 

Ocupationala 

Draganesti Olt 

39.871 33.679 73.550 32,00 2.298,44 



 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
29.384 18.352 47.736 11,00 4.339,64 

 TOTAL 985.980 305.145 1.291.125 420,28 3.072,06 

 

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

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

Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 
                             

PREŞEDINTE 

         Marius OPRESCU 

                                                                       Contrasemnează, 

                                                                         Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                     Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.04.2017 

Nr. 50 

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

 privind aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Județului Olt  

și a situațiilor financiare pe anul 2016 

 

Având în vedere : 

➢ Expunerea de motive nr. 3575/12.04.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 3576/12.04.2017; 

➢  Raportul nr. 3577/12.04.2017 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

➢ Raportul nr. 4138/26.04.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului; 

➢ prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

➢ prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; 

➢ prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 ; 

În temeiul art. 91, alin (1), lit. b, alin. (3), lit. a și art. 97, alin. (1) și art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) 

lit. a) și art. 115 alin (1) lit. c). din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local - Venituri, la data de 31.12.2016, conform 

anexei nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli la data de 31.12.2016, conform 

anexei nr. 2. 

Art. 3. Se aprobă Contul de execuţie a bugetului aparatului propriu al Județului  Olt  la data de 

31.12.2016, conform anexei nr. 3. 

Art. 4. Se aprobă Contul de execuție a bugetului creditelor interne la data de 31.12.2016, conform 

anexei nr. 4. 

Art. 5. Se aprobă Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data 

de 31.12.2016, conform anexei nr. 5.  



 

Art. 6. Se aprobă Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data 

de 31.12.2016, conform anexei nr. 6. 

Art. 7. Se aprobă Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 7. 

Art. 8. Se aprobă Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 8. 

Art.9. Se aprobă Contul de execuție a donațiilor/ sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2016, 

conform anexei nr. 9 . 

Art. 10. Se aprobă Bilanțul la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 10. 

Art. 11. Se aprobă Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 11. 

Art. 12. Se aprobă Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 12. 

Art.13. Se aprobă Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la data de 31.12.2016, 

conform anexei nr. 13. 

Art. 14. Se aprobă Plățile restante la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 14. 

Art. 15. Se aprobă Situația fluxurilor de trezorerie (flux bănci)  la data de 31.12.2016, conform anexei 

nr. 15 . 

Art. 16. Se aprobă Disponibilul din mijloace  cu destinație specială la data de 31.12.2016, conform 

anexei nr. 16. 

Art. 17. Se aprobă Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota - parte aferentă 

cheltuielilor finanțate din FEN postaderare - buget local la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 17. 

Art.18. Se aprobă Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

(titlul 56 și titlul 58) la data de 31.12.2016, conform anexei nr. 18. 

Art. 19. Se aprobă Situația activelor fixe amortizabile - creșteri la data de 31.12.2016, conform anexei 

nr. 19. 

Art. 20. Se aprobă Situația activelor fixe amortizabile - reduceri la data de 31.12.2016, conform 

anexei nr. 20. 

Art. 21.  Se aprobă Situația activelor fixe neamortizabile - creșteri la data de 31.12.2016, conform 

anexei nr. 21. 

Art. 22.  Se aprobă Situația activelor fixe neamortizabile - reduceri la data de 31.12.2016, conform 

anexei nr. 22. 

Art. 23.  Se aprobă Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la data 

de 31.12.2016, conform anexei nr. 23. 

Art.24. Anexele 1 - 23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.25. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Olt  pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului - Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

              Contrasemnează,    

                                                                    Secretar al Județului Olt 

                                                                   Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.04.2017 

Nr. 51 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjolt.ro/


 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie 

a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2017 

 

Având în vedere : 

➢ Expunerea de motive nr. 3578/12.04.2017 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 3579/12.04.2017; 

➢ Raportul nr. 3580/12.04.2017 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

➢ Raportul nr. 4139/26.04.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public si Privat al Județului; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. a), art. 97 alin. (1) și art. 45 alin. (2) lit. a) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 31.03.2017, conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b. 

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

sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2017, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 

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

31.03.2017, conform anexei nr. 3. 

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

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

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

              Contrasemnează,    

                                                                    Secretar al Județului Olt 

                                                                   Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.04.2017 

Nr. 52 

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

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

reactualizat pentru anul 2017 

 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 3690/18.04.2017  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 3691/18.04.2017 ; 

➢ raportul nr. 3692/18.04.2017  al Serviciului Dezvoltare Regională; 

➢ raportul nr. 4089/26.04.2017 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ raportul nr. 4152/26.04.2017  al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de 

agrement; 

➢ raportul nr.4173/26.04.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi 

comerţ ; 

http://www.cjolt.ro/


 

➢ raportul nr. 4189/27.04.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

➢ raportul nr. 4140/26.04.2017  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ Adresa nr. 3612025/14.04.2017 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al 

Județului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3673/14.04.2017 prin care se solicită 

aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului  la nivelul Județului Olt reactualizat  pentru 

anul 2017; 

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

împotriva incendiilor,cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

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

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

Ordinul Ministrului   Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea metodologiei de 

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

acoperire a riscurilor;  

➢ Prevederile art.4 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de 

risc ;  

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

funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, cu modificările ulterioare ;  

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

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență , aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.d),  alin.(5) lit. a) , pct.8 ,  art.97 alin.(1) , art.98 coroborat cu 

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

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelul Județului Olt, reactualizat 

pentru anul 2017 , comunicat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt, 

prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului  Județean pentru Situații de Urgență Olt un exemplar din 

Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Olt și transmite extrase din acesta celorlalte  

instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență în 

vederea cunoașterii și aplicării prevederilor documentelor respective. 

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

- Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt..  

 

PREŞEDINTE , 

Marius OPRESCU  

     Contrasemnează ,  

     Secretar al Judeţului, 

                                                                         Gabriel BULETEANU  

Slatina, 27 aprilie 2017 

Nr. 53  

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

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

 

http://www.cjolt.ro/


 

HOTARÂRE 

cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2017 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.3761/19.04.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3762/19.04.2017; 

- Raportul comun nr. 3763/19.04.2017  al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului Şef al 

Judeţului; 

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

domeniului public şi privat al judeţului nr. 4141/26.04.2017; 

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

omului şi relaţii cu cetăţenii nr.4090/26.04.2017; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” nr.783/30.03.2017, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt cu nr. 2990/30.03.2017; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO nr.2/30.03.2017; 

- Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.30 /30.03.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Olt 

cu Consiliile Locale ale municipiilor şi oraşelor din judeţul Olt pentru promovarea proiectului 

,,Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”, în vederea finanţării din Fondurile de Coeziune ale 

Uniunii Europene; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147/27.11.2008 privind asocierea judeţului Olt cu localitãţile din 

judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã „OLT - ECO”; 

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 147/2008 privind asocierea Judeţului Olt cu localităţile din Judeţul Olt pentru 

înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO, cu modificările şi completările ulterioare;    

- Prevederile art.5, art.6, art.7 si art.8 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, 

republicată, modificată prin O.U.G. nr.58/2016;  

- Prevederile art.14. alin.(4) şi art.35. din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare; 

- Prevederile cap.II, secţiunea a 2-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b), e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c),  art.97 alin.(1) şi art.98 

coroborat cu art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art.1. (1)  Se aprobă plata cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2017 în valoare de 112.860 lei. 

(2) Cotizaţia  se plăteşte trimestrial, în tranşe egale după cum urmează: 

Trimestrul I   2017 – 28.215 lei 

Trimestrul II  2017 – 28.215 lei 

Trimestrul III 2017 – 28.215 lei 

Trimestrul IV 2017 – 28.215 lei 

Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1 alin.(2), se face din bugetul propriu al Consiliului Judeţean 

Olt 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.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică,Buget –Finanţe  Arhitectului Şef al 

Judeţului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu din cadrul 



 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „OLT-ECO”, Preşedintelui Consiliului Judetean Olt si Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                     Contrasemnează,  

                                                                                  Secretarul Judetului  

                                                                                  Gabriel BULETEANU 

Slatina 27.04.2017 

Nr. 54 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi Pentru. 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 

„Oltul”  pe anul 2017 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.3764/19.04.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 3765/19.04.2017; 

- Raportul comun nr.3766/19.04.2017 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului Şef al 

Judeţului; 

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

domeniului public şi privat al judeţului nr. 4142/26.04.2017; 

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

omului şi relaţii cu cetăţenii nr.4091/26.04.2017; 

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

protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.4190/27.04.2017; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr.4174/26.04.2017; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu 

Apă şi de Canalizare „Oltul” nr.104/04.04.2017, înregistrată la Consiliului Judeţean Olt sub 

nr.3149/04.04.2017; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr.23/30.03.2017; 

- Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/27.07.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Olt 

cu Consiliile locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş, Drăgăneşti-Olt, 

Scorniceşti, Piatra Olt şi Potcoava în scopul înfiinţării operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate 

publică–apă şi apă uzată în judeţul Olt;        

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul 

de Alimentare cu Apă şi de Canalizare “Oltul”; 

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

- Prevederile art.14 alin.(4) si art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare; 

-  Prevederile cap.II, secţiunea a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.10 si art.11 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, 

republicată; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b), e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c), art.97 alin.(1) şi art.98 

coroborat cu art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art.1. (1) Se aprobă plata cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 

2017  în valoare de  250.000 lei. 

(2) Cotizaţia  se plăteşte trimestrial, în tranşe egale, după cum urmează: 

Trimestrul I   2017 – 62.500 lei 

Trimestrul II  2017 – 62.500 lei 

Trimestrul III 2017 – 62.500 lei 

Trimestrul IV 2017 – 62.500 lei 

Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1, se face din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt 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.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, Arhitectului Sef al 

Judetului şi Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                            Contrasemnează,  

                                                                                         Secretarul Judetului  

                                                                                         Gabriel BULETEANU 

Slatina 27.04.2017 

Nr. 55 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi pentru. 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la:  aprobare transformare  posturi  în  statul  de funcții 

al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 

Având în vedere:  

➢ expunerea de motive nr.3732/19.04.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre                     

nr.3733/19.04.2017;  
➢ raportul nr.3734/19.04.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.4092/26.04.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.4122/26.04.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

➢ raportul nr.4153/26.04.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.8741/30.03.2017 și nr.10202/18.04.2017 înregistrate 

la Consiliul Judeţean Olt sub nr.3054/31.03.2017 și nr.3722/18.04.2017; 

➢ 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, 

cu modificările ulterioare; 



 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.234/17.03.2017 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-nei dr. Stănculescu Andrea Dorina, medic rezident an V, 

specialitatea anestezie și terapie intensivă la  secția ATI; 

➢ 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 Ordinul 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 transformarea a 2 posturi din statul de funcţii al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare, 

începând cu data de 01.04.2017 astfel: 

- postul de medic rezident anul V, specialitatea anestezie și terapie intensivă, la secția   ATI, poziția nr.660 

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

nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare, se transformă în post de medic specialist ; 

- postul de referent debutant, nivel studii S, la Serviciul administrativ, aprovizionare - transport, poziția 

nr.1915 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare, se transformă în post de referent de specialitate 

debutant ,nivel studii S. 

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

Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu prevederile 

art.1 din prezenta hotărâre.   

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

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

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

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                        Contrasemnează  

                                                                                                           Secretar al județului 

                                                                                                                     Gabriel BULETEANU  

Slatina  27.04.2017 

Nr.56    

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



 

HOTĂRÂRE      

cu privire la:  

- încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în 

categoria instituțiilor de spectacole; 

- aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

          

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.3207/05.04.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.3208/ 05.04.2017; 

- Raportul nr.3209/05.04.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4093/26.04.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.4143/26.04.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Județului; 

- Raportul nr.4154/26.04.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- Adresa Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

nr.541/21.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2621/22.03.2017; 

- Raportul justificativ nr.540/21.03.2017, înaintat prin adresa Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”  nr.541/21.03.2017; 

- prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.3/17.03.2017 cu privire la aprobare unele 

măsuri pentru funcționarea A.P.P.P.C.T. ,,Doina Oltului”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/19.02.2004 cu privire la înființarea, organizarea 

și funcționarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Oltulˮ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.148/27.11.2008 cu privire la aprobarea schimbării 

denumirii Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Oltulˮ în Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltuluiˮ;  

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

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

Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(1)–(2), art.3, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)–(2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.4-5, art.8, art.12 alin.(1) și (11), art.13, art.19 și art.27 alin.(1)-(5) din 

Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Cap.II lit.C și lit.D din Anexa nr.I și Cap.I din Anexa nr.IV la Legea – cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.b) și c), alin.(5) lit.a) pct.1 și 4, art.97 alin.(1), 

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

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

 

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

 

Art. 1. (1) Se aprobă încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului” – instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, aflată în 



 

subordinea Consiliului Județean Olt, în categoria instituțiilor de spectacole, conform prevederilor 

art.5 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Consiliul Județean Olt va întreprinde demersurile necesare în vederea înscrierii Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în Registrul artelor 

spectacolului. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 

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

funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.228/15.12.2016 cu privire la 

numirea Consiliului de Administrație al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului”, precum și orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

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

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”  în vederea aducerii la 

îndeplinire, domnului Crețeanu Ion, domnului Ivan Cristian, doamnei Olteanu Nicoleta Ileana, doamnei 

Gălan Valeria, domnului Nițu Lucian, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 

județul Olt.   

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                           Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.04.2017 

Nr.57 

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

      

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.57/27.04.2017                                                      

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                              APROB                 

Ansamblul Profesionist pentru                                   PREȘEDINTE                   

Promovarea Culturii                                                                          Marius OPRESCU                                                  

Tradiționale „Doina Oltului”                                                  

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ANSAMBLULUI PROFESIONIST 

PENTRU PROMOVAREA  CULTURII TRADIŢIONALE „DOINA OLTULUI” 
 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. (1) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” este o 

instituție publică de spectacole de repertoriu, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului 

Județean Olt, cu firmă și sigiliu propriu, având ca scop promovarea, pe plan național și internațional, a 

valorilor artistice autohtone tradiționale, valorificarea culturii tradiționale și a creației populare printr-o 

riguroasă activitate artistică realizată prin spectacole. 

 (2) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” este o instituție 

finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul local.  

 (3) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” dispune de un 

colectiv artistic, precum și de personal tehnic și administrativ necesar pentru realizarea de producții artistice. 

 Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului de către artiști interpreți şi/sau 

executanți și pot fi: coregrafice și  folclorice. 



 

 (4) Instituția dispune, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului şi pentru 

realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.  

 (5) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” are în portofoliu 

minimum trei producții artistice diferite și realizează, în fiecare stagiune, cel puțin două producții noi care 

completează programele și reconfigurează repertoriul existent. 

 (6) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” își desfășoară 

activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte elaborate de conducerea acestuia, în concordanță cu 

strategiile culturale și educativ-formative stabilite de Consiliul Județean Olt. 

 (7) Sediul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” este în 

Municipiul Slatina, strada Lipscani nr.33. 

 

CAPITOLUL II 

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art.2. Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, are ca scop și 

obiect de activitate următoarele: 

- susținerea de spectacole tematice pe plan județean, național și/sau internațional; 

- conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a 

patrimoniului cultural național; 

- conservarea, protejarea, transmiterea și promovarea valorilor tradiționale românești înscrise în 

patrimoniul universal; 

- promovarea, pe plan național și internațional, a valorilor artistice autohtone tradiționale; 

- creșterea accesului publicului la spectacole; 

- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național şi internațional; 

- promovarea muzicii din repertoriul românesc; 

- cultivarea valorilor și autenticității creației populare și artei interpretative profesioniste (muzică, 

coregrafie); 

- realizarea de schimburi culturale cu formații muzicale din țară şi din străinătate; 

- inițierea și desfășurarea de proiecte de promovare a culturii tradiționale, în colaborare cu instituțiile din 

învățământul preuniversitar; 

- conservarea și transmiterea valorilor morale și artistice ale comunității locale precum şi ale 

patrimoniului cultural național; 

- păstrarea şi cultivarea specificului spațiului cultural în care își desfășoară activitatea; 

- stimularea creativității şi talentului; 

- desfășurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor, de petrecere a timpului liber al 

populației, valorificând și obiceiurile tradiționale; 

- oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor comunitare, în scopul 

creșterii gradului de acces şi de participare a cetățenilor la viața culturală; 

- formarea profesională, autoperfecționarea permanentă și valorificarea experienței acumulate de 

colectivul artistic și tehnic. 

 Art.3. Beneficiarii serviciilor oferite de Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale  „Doina Oltului” sunt, în principal, cetățenii județului Olt, precum și publicul participant la 

spectacolele susținute la nivel național și internațional. 

Art.4. Principiile de bază care guvernează activitățile specifice Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” sunt: 

a) principiul protejării patrimoniului cultural tradițional, al valorilor care aparțin moștenirii culturale; 

b) principiul accesului liber la cultură; 

c) principiul identității culturale potrivit căruia se asigură protejarea și punerea în valoare a moștenirii 

culturale şi promovarea, în circuitul național, a valorilor spiritualității comunității pe care o reprezintă; 

d) principiul libertății de creație; 

e) principiul primordialității valorii, asigurându-se condițiile morale și materiale în vederea afirmării 

creativității şi susținerii talentului; 

f) principiul autonomiei culturii şi artei; 



 

g) principiul nediscriminării, care asigură accesul și participarea egală a tuturor cetățenilor comunității la 

cultură şi educație permanentă, indiferent de rasă, naționalitate, vârstă, sex sau religie, precum și 

dezvoltarea vieții spirituale a comunităților pe care le reprezintă, în toată diversitatea lor; 

 Art.5. (1) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” are  

următoarele atribuții: 

a) organizarea de spectacole tematice pe plan județean și participarea la evenimente organizate pe plan 

național și/sau internațional; 

b) organizarea de concursuri/festivaluri; 

c) culegerea de folclor în vederea îmbogățirii repertoriului; 

d) promovarea obiceiurilor şi tradițiilor populare autentice; 

e) inițierea şi desfășurarea de programe și proiecte de conservare şi transmitere a valorilor morale şi 

artistice ale spațiului cultural în care îşi desfășoară activitatea, precum şi ale patrimoniului național; 

f) sprijinirea formațiilor artistice de amatori prin organizarea şi/sau susținerea concursurilor şi festivalurilor 

folclorice; 

g) participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudețene, naționale şi internaționale; 

h) organizarea şi realizarea de activități în conformitate cu obiectivele instituției; 

i) organizarea de programe şi activități de tipul: 

- evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment – festivaluri, concursuri, târguri, 

seminarii şi altele asemenea; 

- susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii editării de cărți 

şi publicații de interes local, cu caracter cultural sau etnografic; 

- promovării turismului cultural de interes local; 

- conservării şi punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor şi tradițiilor; 

j) creșterea accesului la viața culturală pentru beneficiarii actului artistic. 

   (2) În fiecare stagiune Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” prezintă cel puțin două producții artistice noi care reconfigurează repertoriul existent. 

       (3) Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin şi pentru realizarea activităților specifice, Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” colaborează cu instituții de 

specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau/şi privat şi cu persoane 

fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase şi altele). 

 

CAPITOLUL III 

PATRIMONIUL 

 

 Art.6. (1) Patrimoniul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului”  este format din drepturi şi obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată pe 

care le administrează, în condițiile legii, precum  și a unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituției. 

 (2) Patrimoniul Ansamblului poate fi îmbogățit prin achiziții, donații, precum și prin preluarea, în 

regim de comodat sau prin transfer cu acordul părților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale 

administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din țară 

şi străinătate. 

 (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Ansamblului  Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale „Doina Oltului” se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea 

instituției fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege, în vederea protejării acestora. 

 (4) Pentru buna funcționare, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” este dotat, în conformitate cu prevederile legale, cu mijloace de transport (autocar, microbuz, 

autoturism), aparatură şi instrumentar pentru activitate specifică (foto, fono. film), mijloace tehnice pentru 

imprimare şi multiplicare (copiator, calculator), costume şi instrumente muzicale pentru secțiile artistice, 

echipamente tehnice pentru activitățile funcționale (sunet, lumini, proiecții). 

 Art. 7. Pentru fundamentarea științifică a activității şi pentru realizarea bazei de date și de valori a 

culturii populare, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”  îşi 

constituie un patrimoniu format din arhive grafice (folclorice, etnografice, culturale) şi colecții de artă 

(populară, plastică, foto, cinematografică) realizate prin acțiuni de culegere şi cercetare prin donații şi 

achiziții. 



 

 Art. 8. Baza materială a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” cuprinde obligatoriu costume populare zonale şi naționale, iar inventarierea lor se face anual, odată 

cu întreg patrimoniul  instituției. 

 Art. 9. Gestionarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe se face de către magaziner, numit prin 

dispoziția directorului. Recuperarea eventualelor pagube se face conform legii. 

 

CAPITOLUL IV 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, PERSONALUL ȘI CONDUCEREA 

 

 Art. 10.(1) Structura organizatorică a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului”  cuprinde personal de conducere, personal de specialitate (personal artistic) și 

personalul tehnic,  economic, juridic, achiziții, de altă specialitate, administrativ și auxiliar. 

 (2) Personalul Ansamblului  este organizat astfel: 

 a) Conducere: 

 - Director (Manager); 

 - Director Adjunct; 

 b) Personalul de specialitate artistică al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului”  cuprinde: 

 - Secția Muzicală; 

 - Secția Coregrafie. 

 c)  Personalul tehnic, economic, juridic, achiziții, de altă specialitate, administrativ și auxiliar al 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”  cuprinde Serviciul 

Contabilitate, Buget, Juridic, Resurse Umane, Achiziții, Administrativ și Auxiliar cu:  

- Biroul Juridic-Resurse Umane; 

- Biroul Achiziții Contabilitate și Administrativ; 

- Personal Auxiliar. 

 Art. 11. (1) Funcționarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului”, instituție de spectacole, se asigură de către personalul artistic, tehnic şi administrativ, care își 

desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, a celor încheiate potrivit prevederilor 

legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul 

civil. 

(2) Durata contractelor încheiate, potrivit prevederilor legale, privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe şi a celor reglementate de Codul civil, poate fi stabilită inclusiv pe stagiune ori pe program, proiect 

sau acțiune culturală şi poate fi prelungită prin acordul părților. 

(3) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate, angajat în cadrul Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, poate încheia contracte conform prevederilor 

legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu alte instituții sau companii de spectacole, numai cu 

acordul conducerii instituției. 

(4) Acordul prevăzut la alin.(2) poate fi dat în una dintre următoarele modalități: 

a) suspendarea contractului individual de muncă pe durata derulării contractului privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe, în condițiile ultimei teze a art.54 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) menținerea contractului individual de muncă, dacă derularea contractului privind dreptul de autor 

şi drepturile conexe nu afectează îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fișa postului. 

(5) Personalul de specialitate din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului” poate încheia mai multe contracte individuale de muncă cu instituția sau cu alte 

instituții ori companii de spectacole sau concerte cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu acordul 

prealabil al conducerii instituției. 

(6) Pentru personalul din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului”, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată sau pe durata 

determinată, inclusiv pe stagiune ori pe producție artistică, în conformitate cu dispozițiile art.82 alin.(1) şi 

art.83 lit.h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

(7) Încadrarea personalului potrivit alin.(1) se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în 

condițiile legii. Personalul este salarizat în funcție de pregătirea profesională, potrivit legislației în vigoare 

aplicabile personalului bugetar.  

(8) În cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face 

şi în mod direct, prin acordul părților. 

(9) Datorită specificului activității, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată 

se poate face şi prin derogare de la prevederile art.82 alin.(3) - (5) şi ale art.84 alin.(1) din Legea nr.53/2003 

- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(10) Contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată pot fi modificate, prin 

acordul părților, în contracte pe durată determinată. 

(11) Prin derogare de la prevederile art.8 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind 

prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.48/2002, cu modificările şi completările ulterioare, condiționarea ocupării unei funcții de specialitate 

artistică pe criterii de vârstă, sex ori calități fizice în instituțiile de spectacole sau concerte se face conform 

specificului şi intereselor instituției şi nu constituie contravenție. 

Art. 12. (1) Atribuțiile personalului încadrat în Ansamblu sunt cele prevăzute în fișa postului. 

 (2) Activitatea personalului artistic şi tehnic din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale „Doina Oltului” se normează potrivit fișei postului. Pentru salariații angajați cu normă 

întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, conform legii. 

(3) Programul de lucru al personalului artistic şi tehnic din cadrul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” este repartizat inegal, fiind specificat ca atare în contractul 

individual de muncă. 

(4) Pentru personalul artistic şi tehnic din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului”, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt 

considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii. 

(5) Zilele de repaus şi zilele de sărbătoare legală, care nu au putut fi acordate, vor fi recuperate în 

lunile următoare, compensate potrivit prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare sau adăugate zilelor de concediu. 

(6) Concediul anual de odihnă pentru personalul din cadrul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” se acordă, de regulă, în vacanța dintre stagiuni. 

(7) În vederea asigurării continuității actului artistic pe durata stagiunii, părțile pot prevedea, în 

contractele individuale de muncă încheiate în conformitate cu alin.(1), clauze speciale privind condițiile de 

încetare a raporturilor de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(8) Pentru desfășurarea, în cadrul instituției angajatoare, a altor activități decât cele care fac obiectul 

propriilor contracte individuale de muncă, salariații din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale „Doina Oltului” pot fi remunerați în temeiul unor contracte încheiate potrivit 

prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau, după caz, în baza unor contracte 

reglementate de Codul civil, indiferent de durata respectivelor activități. 

Art. 13. În exercitarea atribuțiilor, salariații răspund disciplinar, patrimonial, contravențional sau 

penal,  în condițiile legii. 

Art. 14. Organigrama, numărul de personal, statul de funcții şi Regulamentul de organizare şi 

funcționare ale Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” se aprobă 

anual prin Hotărâre a Consiliului Județean Olt, conform legii. 

 Art. 15. (1) Conducerea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” este asigurată de un director general sau, după caz, director (manager), în conformitate cu 

prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2) Directorul (managerul) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” este persoana care câștigă concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt 

și este numit, sancționat sau eliberat din funcție prin Hotărâre a Consiliului Județean Olt conform Legii 

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

 (3) Evaluarea managementului realizat de directorul (managerul) Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” reprezintă procedura prin care Consiliul Județean Olt 



 

verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu 

resursele financiare alocate. 

 (4) Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii. 

 Art. 16. (1) Directorul general sau, după caz, directorul (managerul)  Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” are următoarele atribuții principale: 

a) asigură conducerea și buna administrare a activității Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale “Doina Oltului”, instituție pe care o reprezintă; 

b) elaborează și propune, spre aprobarea Consiliului Județean Olt, proiectul de buget al instituției și statul 

de funcții al instituției; 

c) reprezintă Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina Oltului” în 

raporturile cu terții; 

d) încheie acte juridice în numele și pe seama Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale “Doina Oltului”, în limitele de competență stabilite prin contractul de management; 

e) răspunde, potrivit legii, de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, în limita creditelor de 

angajament și creditelor bugetare repartizate și aprobate, de realizarea veniturilor și de integritatea 

bunurilor încredințate instituției pe care o conduce; 

f) răspunde, potrivit legii, de organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a 

situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuția bugetară, de 

organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de 

investiții publice, de organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora, și de 

organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale; 

g) decide, în calitate de ordonator de credite, asupra modului de utilizare a bugetului aprobat pentru 

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina Oltului”, cu respectarea 

prevederilor legale; 

h) îndeplinește angajamentele asumate prin proiectul de management prevăzut ca anexă la contract; 

i) îndeplinește programele și proiectele asumate în cadrul programului minimal propriu, prevăzut ca anexă 

la contractul de management, raportat la resursele alocate de către autoritate; 

j) asigură respectarea destinației subvențiilor/alocațiilor bugetare aprobate de Consiliul Județean Olt; 

k) înaintează Consiliului Județean Olt situațiile financiare trimestriale și anuale, încadrându-se în termenele 

stabilite de lege; 

l) înaintează Consiliului Județean Olt propuneri privind actualizarea regulamentului de organizare și 

funcționare și  dispune măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial; 

m) înaintează Consiliului Județean Olt raportul de activitate anual, în termen de 30 de zile de la termenul 

stabilit de autoritate pentru depunerea situațiilor financiare anuale; 

n) înștiințează Consiliul Județean Olt cu privire la delegarea temporară a competențelor, în perioada în care 

se află în imposibilitatea de a conduce Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

“Doina Oltului”; 

o) selectează, angajează și/sau concediază personalul salariat, în condițiile legii; 

p) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului Civil sau conform legilor 

speciale, în condițiile legii; 

q) dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanțelor salariaților, în condițiile legii; 

r) stabilește măsuri privind protecția muncii și facilitează cunoașterea, de către salariați, a normelor de 

securitate a muncii; 

s) ia măsuri pentru asigurarea pazei instituției și a serviciilor de prevenire și stingere a incendiilor; 

t) aduce la îndeplinire dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Olt și Hotărârile Consiliului Județean 

Olt; 

u) orice alte atribuții ce decurg din contractul de management și din specificul activității. 

 (2) În exercitarea sarcinilor şi atribuțiilor ce-i revin, directorul (managerul) Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”  emite Decizii. 

  (3) În absența directorului (managerului), Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului” este condus de o persoană din cadrul acestuia, desemnată de director (manager) 

prin decizie scrisă. 



 

 Art. 17. Consiliul artistic. (1) Prin decizie a directorului (managerului) se înființează Consiliul 

artistic, format din personalități culturale din instituție şi din afara acesteia, cu rol consultativ. 

(2) Consiliul artistic este un organism colegial cu rol consultativ  numit prin decizia directorului 

(managerului) și format din 5 membri – personalități culturale din instituție și din afara acesteia și are rolul 

de a sprijini elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare artistică a instituției. 

 (3) Consiliul artistic se întrunește periodic, la convocarea directorului (managerului), fiind consultat în 

stabilirea direcțiilor și strategiilor necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului de management. 

(4) Consiliul artistic sprijină Consiliul Administrativ în toate problemele importante ale desfășurării 

activității instituției, participând la realizarea activității artistice a Ansamblului. 

 (5) Hotărârile Consiliului artistic se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor 

prezenți, se comunică Consiliului administrativ, sub semnătura Președintelui. 

 (6) Consiliul Artistic are următoarele atribuții: 

- propune și discută piesele din repertoriul anual, vizionează spectacolele înaintea premierelor și face 

evaluarea calității acestora, propunând măsuri privind desăvârșirea lor; 

- acordă, la solicitare, asistență de specialitate în domeniul de activitate al instituției; 

- elaborează propuneri privind strategia culturală a instituției, a programelor și proiectelor culturale. 

 Art. 18. (1) Directorul adjunct al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului” este numit, sancționat, suspendat, şi îi încetează raportul de muncă, conform legii, prin 

decizie a directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului”. 

 (2) Directorul adjunct al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” are următoarele atribuții şi răspunderi: 

a) elaborează programe de activitate şi le supune, spre aprobare, directorului (managerului) instituției; 

b) cu aprobarea directorului instituției, reprezintă şi angajează instituția în raporturi cu persoane juridice şi 

fizice din țară şi din străinătate; 

c) informează, ori de câte ori este nevoie, directorul instituției asupra realizării obiectivelor stabilite şi a 

prestației colectivului pe care îl conduce, propunând şi măsurile pentru desfășurarea activității în condiții 

optime şi  asigurarea calității proiectelor. 

d) participă la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară şi îl supune avizării directorului instituției, 

în vederea aprobării în Consiliului de Administrație, răspunzând de respectarea acestuia; 

e) coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind protecția muncii şi prevenirea şi stingerea 

incendiilor; 

f) propune, directorului instituției, măsurile pe care le consideră necesare pentru buna desfășurare a 

activității generale; 

g) răspunde de desfășurarea, în condiții tehnice bune, a activității ansamblului; 

h) răspunde de întreținerea și buna funcționare a echipamentelor tehnice din dotarea ansamblului; 

i) urmărește şi răspunde de activitatea personalului de specialitate din subordine; 

j) răspunde de imaginea instituției în colaborările cu presa; 

k) organizează şi răspunde de controlul financiar preventiv; 

l) răspunde disciplinar, contravențional, civil sau penal, după caz, pentru exactitatea și legalitatea 

documentelor întocmite şi raportate; 

m) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de Directorul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, Hotărârile Consiliului de Administrație şi prezentul Regulament 

de Organizare şi Funcționare. 

Art. 19. (1) Activitatea directorului general sau, după caz, a directorului (managerului) Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”  este sprijinită de Consiliul 

Administrativ, organism cu rol deliberativ. 

(2) Prin decizie a directorului (managerului) se înființează Consiliul Administrativ, organism cu rol 

deliberativ, format din 5-7 membri, după cum urmează: 

a) președinte - directorul (manager); 

b) membri: 

- directorul adjunct și/sau, după caz, șefii compartimentelor funcționale;   

- consilierul juridic desemnat de directorul (managerul) instituției; 

- delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz,      reprezentantul salariaților; 



 

- un reprezentant al Consiliului Județean Olt; 

- un reprezentant al Președintelui Consiliului Județean Olt, desemnat de acesta. 

        (3) Președintele consiliului administrativ stabilește datele de ședință şi asigură pregătirea proiectelor 

de hotărâri, organizarea şi derularea ședințelor. 

1Consiliul administrativ este format din: 

- Manager A.P.P.C.T. “Doina Oltului” - Presedinte 

- Sef serviciul contabilitate, buget, juridic, resurse-umane, achizitii, 

administrative si auxiliar  - Membru 

- Consilier juridic - Membru 

- Reprezentantul sindicatului - Membru 

- Sef birou Juridic, Resurse-Umane - Membru 

- Sef birou Achizitii, Contabilitate si Administrativ - Membru 

- Reprezentantii Consiliului Judetean - Membrii 

- Secreta 

(4) Consiliul Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului” îşi desfășoară activitatea după cum urmează: 

a) se întrunește, la sediul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” , trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a unei treimi din 

numărul membrilor săi; 

b) este legal întrunit în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu 

majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți; 

c) consiliul administrativ  este prezidat de președinte; 

d) Managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina Oltului” are 

dreptul sa convoace Consiliul administrativ ori de cate ori este necesar; 

e) dezbaterile consiliului administrativ au loc potrivit  ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puțin 

trei zile înainte, prin grija secretarului; 

f) dezbaterile se consemnează în procesul - verbal de ședință, inserat în registrul de ședințe, semnat de către 

toți cei prezenți la ședință; 

g) procesul-verbal  de ședință se semnează de către toți participanții la lucrările consiliului. 

Consiliul Administrativ se intruneste pentru sedintele ordinare o data pe luna sau ori de cate ori este 

nevoie la convocarea Presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor Consiliului. Dezbaterile 

Consiliului sunt conduse de catre Presedinte. 

Consiliul administrativ isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul 

membrilor sai. Daca nu este indeplinita conditia, sedinta   se   poate   reprograma   intr-un   interval   de   cel   

mult   3   zile,   cu aceeasi ordine de zi. 

Deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din 

numarul total al membrilor. 

Managerul A.P.P.C.T. “Doina Oltului” are dreptul sa convoace Consiliul administrativ ori de cate ori e 

necesar. 

Consiliul   administrativ   are   rol   deliberativ   in   toate   chestiunile importante referitoare la 

administrarea patrimoniului institutiei. 

Membrii   Consiliului   Administrativ   sunt   inlocuiti   din   acesta   daca intrunesc 5 absente 

nemotivate la sedintele consiliului. 

Dezbaterile   Consiliului   Administrativ   au   loc   potrivit   ordinii   de   zi, comunicata   membrilor   

sai   cu   cel   putin   3   zile   inainte,   prin   grija secretarului.   Dezbaterile   se   consemneaza   prin   

procesul-verbal   de sedinta,  inserat  in  registrul  de   sedinte;   procesul-verbal  de   sedinta   se semneaza 

de catre toti participantii la lucrarile consiliului istrativ se intruneste pentru sedintele ordinare o data pe luna 

sau ori de cate ori este nevoie la convocarea Presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor 

Consiliului. Dezbaterile Consiliului sunt conduse de catre Presedinte. 

Consiliul administrativ isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul 

membrilor sai. Daca nu este indeplinita conditia , sedinta   se   poate   reprograma   intr-un   interval   de   cel   

mult   3   zile,   cu aceeasi ordine de zi. 

Deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din 

numarul total al membrilor. 



 

Managerul A.P.P.C.T. “Doina Oltului” are dreptul sa convoace Consiliul administrativ ori de cate ori e 

necesar. 

Consiliul   administrativ   are   rol   deliberativ   in   toate   chestiunile importante referitoare la 

administrarea patrimoniului institutiei. 

Membrii   Consiliului   Administrativ   sunt   inlocuiti   din   acesta   daca intrunesc 5 absente 

nemotivate la sedintele consiliului. 

Dezbaterile   Consiliului   Administrativ   au   loc   potrivit   ordinii   de   zi, comunicata   membrilor   

sai   cu   cel   putin   3   zile   inainte,   prin   grija secretarului.   Dezbaterile   se   consemneaza   prin   

procesul-verbal   de sedinta,  inserat  in  registrul  de   sedinte;   procesul-verbal  de   sedinta   se semneaza 

de catre toti participantii la lucrarile consiliului. 

   (5)  Consiliul Administrativ are următoarele atribuții principale: 

- analizează şi aprobă programele de activitate şi repertoriile instituției, hotărând direcțiile de 

dezvoltare ale Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”; 

- aprobă colaborările Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” cu alte instituții din țară şi din străinătate; 

- aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituției, în vederea avizării acestuia de către 

ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activități specifice; 

- supune, anual, aprobării autorității tutelare, statul de funcții al instituției, ținând seama de scopul, 

obiectivele şi atribuțiile principale ale instituției; 

- aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituției; 

- analizează şi avizează modificări ale Regulamentului de organizare şi funcționare şi ale structurii 

organizatorice a instituției; 

- analizează şi aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea şi promovarea salariaților, potrivit 

legii; 

- urmărește buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituției, luând 

măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare şi, după  caz, pentru 

recuperarea pagubelor pricinuite; 

- stabilește modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri 

extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

    (6) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Administrativ adoptă hotărâri. 

 Art. 20. Personalul de specialitate artistică din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale „Doina Oltului” are următoarele atribuții:  

- participă la susținerea spectacolelor de înaltă ținută artistică; 

- efectuează culegeri de folclor în vederea îmbogățirii repertoriului;  

- participă la festivaluri şi concursuri de profil în țară şi străinătate; 

- promovează muzica populară, dansul popular, precum și obiceiurile și tradițiile autentice, abordând 

un repertoriu prin care să evidențieze toate zonele etnofolclorice din țară și, în mod special, pe cele 

din zona Oltenia; 

- participă la emisiuni TV și radio unde se promovează folclorul și cultura tradițională; 

- sprijină unitățile de învățământ, în vederea promovării talentelor în domeniul muzicii populare și a 

dansurilor populare; 

-  colaborează cu alte ansambluri profesioniste din țară, în scopul unor schimburi de experiență; 

-  sprijină și colaborează cu formațiile și ansamblurile de amatori, prin organizarea și participarea la 

manifestări folclorice. 

Art. 21. Personalul din cadrul Serviciului contabilitate, buget, juridic, resurse umane  achiziții, 

administrativ și auxiliar are următoarele atribuții și răspunderi: 

(1) Serviciul Contabilitate, Buget, Juridic, Resurse Umane Achiziții, Administrativ și Auxiliar: 

➢ urmărește execuția bugetară și informează periodic conducerea instituției cu privire la utilizarea 

judicioasă a alocațiilor bugetare, în vederea luării de măsuri operative care să asigure realizarea 

nivelului prevederilor bugetare; 

➢ întocmește bugetul de venituri și cheltuieli anual, în termenele prevăzute de lege; 

➢ ține evidența contabilă a instituției, conform reglementărilor legale; 

➢ întocmește exercițiul financiar contabil care începe de la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale 

fiecărui an cu respectarea legislației în vigoare; 



 

➢ întocmește trimestrial și anual darea de seamă contabilă; 

➢ răspunde de controlul financiar preventiv; 

➢ organizează inventarierea patrimoniului instituției și răspunde de integritatea acestuia, conform 

legislației în vigoare; 

➢ întocmește și depune raportările lunare conform legii contabilității în vigoare; 

➢ răspunde de încasarea valorilor în numerar, depunerea acestora în cont, efectuarea plății salariilor și 

respectarea disciplinei de casă; 

➢ răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării cu furnituri de birou și material, 

mijloace fixe și obiecte de inventar, piese de schimb, material și obiecte sanitare, carburanți și 

lubrifianți; 

➢ colaborează cu Biroul Juridic-Resurse Umane cu privire la situația reținerilor de orice natură conform 

dispozițiilor emise în acest sens; 

➢ răspunde de buna gospodărire și administrare a sediului instituției; 

➢ răspunde de întreținerea, depozitarea și conservarea dotărilor. 

(2) Biroul Juridic-Resurse Umane: 

➢ elaborează documentația care ține de sfera juridicului și cea a resurselor umane (încheiere și avizare de 

acte juridice, contracte individuale de muncă, contracte civile, drepturi de autor, contracte de colaborare 

etc.); 

➢ reprezintă, în instanță, interesele Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului“; 

➢ reprezintă  instituția în relații cu alte instituții din județ sau din țară, numai cu acordul ordonatorului de 

credite; 

➢ întocmește rapoarte cu privire la propunerea de aprobare pentru proiecte de hotărâri cu privire la 

aprobare organigramă, stat de funcții, regulament de organizare și funcționare pentru personalul din 

cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii „Doina Oltului“; 

➢ avizează documente juridice referitoare la resurse umane pentru personalul din cadrul Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“; 

➢ avizează documentele privind organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare și a examenelor de 

promovare pentru personalul din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului”, cu respectarea legilor în vigoare; 

➢ coordonează întocmirea Fișelor Postului pentru personalul de specialitate din cadrul biroului, de comun 

acord cu șeful de serviciu; 

➢ vizează documentația privind achizițiile publice de orice fel, cu respectarea legilor în vigoare; 

➢ coordonează și răspunde de aplicarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, salarizarea și 

evaluarea personalului din cadrul instituției; 

➢ actualizează şi ține evidența în REVISAL, gestionează dosarele personale ale salariaților; 

➢ în vederea susținerii ședințelor Consiliului Artistic și Consiliului Administrativ, se ocupă de convocarea 

membrilor, numai după avizul directorului instituției; 

➢ răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activitatea instituției și le supune discuției și 

avizării Consiliului Artistic și Consiliului Administrativ, după ce au fost aprobate de conducătorul 

instituției; 

➢ coordonează întocmirea dispozițiilor privind aplicarea sancțiunilor disciplinare și răspunde de 

legalitatea lor, conform prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

➢ informează asupra modificărilor legislative din domeniul de activitate al instituției; 

➢ propune completarea Regulamentului de Organizare Interioară sau a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”; 

➢ colaborează cu Biroul Achiziții, Contabilitate și Administrativ cu privire la obligațiile contractuale 

neonorate, în vederea aplicării măsurilor legale în vigoare. 

(3) Biroul Achiziții, Contabilitate și Administrativ: 

➢ elaborează documentația care ține de sfera achizițiilor publice, a informaticii de gestiune și a 

contabilității; 



 

➢ propune, spre aprobare, Șefului de serviciu și Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ componența comisiilor de recepție, selecția ofertelor și 

soluționare contestații, comisia de inventariere, casare etc; 

➢ se ocupă de întocmirea documentației privind achizițiile publice efectuate în cadrul instituției, conform 

legislației în vigoare și o supune spre aprobare Șefului de serviciu și Directorului Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“; 

➢ întocmește, lunar, statele de salarii, în baza foilor de prezență întocmite de secții/serviciu/birou, avizate 

de Directorul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“; 

➢ întocmește și depune raportările lunare – declarații aferente salariilor (D112, D205); 

➢ întocmește și transmite, conform protocolului încheiat cu unitățile bancare partenere, fișierele pentru 

plata salariilor; 

➢  întocmește, lunar, foile colective de prezență pentru personalul din cadrul Biroului        Achiziții, 

Contabilitate și Administrativ; 

➢ colaborează cu Biroul Juridic-Resurse Umane, cu privire la situația concediilor de odihnă, medicale sau 

de orice altă natură, pentru luarea măsurilor ce se impun la calculul drepturilor salariale lunare; 

➢ colaborează cu Biroul Juridic-Resurse Umane cu privire la situația reținerilor de orice natură, conform 

dispozițiilor emise în acest sens. 

 

CAPITOLUL V 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 

 

Art. 22. (1) Finanțarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului”, instituție publică de spectacole, se realizează din subvenții acordate de la Consiliul Județean Olt, 

din venituri proprii, precum și din alte surse conform legii.  

(2) Finanțarea cheltuielilor necesare funcționării instituției se realizează astfel: 

a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual, prevăzut în contractul de management, 

se acoperă integral din subvenții acordate de la bugetul local; 

b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din 

venituri proprii, din subvenții acordate de la bugetul local, precum şi din alte surse; 

  c) cheltuielile de personal se asigură din subvenții acordate de la bugetul local, precum şi din venituri 

proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, în condițiile legii; 

  d) cheltuielile necesare pentru întreținerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale se acoperă din 

subvenții acordate de la bugetul local, din venituri proprii şi din alte surse; 

(3) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” poate beneficia 

de bunuri materiale şi fonduri bănești primite sub formă de servicii, donații şi sponsorizări, cu respectarea 

dispozițiilor legale; liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori 

sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituției. 

Art. 23. Obligațiile de plată ale instituției, rezultate din contractele încheiate conform prevederilor 

art.11 alin.(2), se consideră cheltuieli aferente producțiilor artistice şi se prevăd în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al instituției. 

Art. 24. (1) Veniturile extrabugetare se obțin din activități realizate direct de Ansamblul Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” astfel: 

a) încasări din spectacole; 

b) încasări din turnee – spectacole în străinătate; 

c) închirieri de săli și bunuri; 

d) încasări din contracte încheiate între ansamblu şi unitățile economice şi/sau persoane fizice, în vederea 

prestării unor servicii artistice; 

e) realizarea şi difuzarea unor lucrări şi publicații pe orice fel de suport (tipărituri, audio, video, CD etc.) 

din domeniul culturii populare, educației permanente, științei şi literaturii, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare; 

f) prestarea şi a altor servicii (culturale, de educație permanentă etc.) ori activități, în conformitate cu 

obiectivele şi atribuțiile instituției; 

g) evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment - festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi 

altele asemenea; 



 

h) susțineri de expoziții temporare sau permanente, editări de cărți şi publicații, broșuri, flyere cu caracter 

cultural sau tehnico-ştiinţific; 

i) promovarea turismului cultural de interes local; 

j) conservarea şi punerea în valoare a obiceiurilor şi tradițiilor. 

 (2) Cuantumul taxelor şi tarifelor, pentru fiecare categorie enumerată la alin.(1), se stabilește şi se 

aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Art. 25. Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” poate 

beneficia şi de donații şi sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale – liberalitățile de orice fel pot fi 

acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori de sarcini care pot afecta autonomia instituției sau dacă 

nu sunt contrare obiectului său de activitate. 

       Art. 26. Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorități ale administrației publice centrale, precum şi 

autoritățile administrației publice locale pot susține material şi financiar, singure sau în parteneriat, 

realizarea unor programe şi proiecte ale Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului”, indiferent de subordonare,  în condițiile legii. 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 27. (1) Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu actele normative în vigoare, după 

cum urmează: 

- Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea şi desfășurarea 

activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum 

şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată 

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

(2) În temeiul prezentului Regulament şi cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, managerul 

elaborează Regulamentul de Ordine Interioară al instituției şi îl supune aprobării Consiliului administrativ. 

Art. 28. Prezentul Regulament se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare. 

Art. 29. (1) Prezentul regulament se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

(2) Modificarea și completarea prezentului Regulament se fac numai prin Hotărâre a 

Consiliului Județean Olt.  
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HOTĂRÂRE 

cu privire la: 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt 

„Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; 

- aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerii Bibliotecii 

Județene Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt,  Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și 

Meserii Slatina. 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.3468/11.04.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.3469/11.04.2017; 

- Raportul nr.3470/11.04.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4123/26.04.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.4155/26.04.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017 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; 
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și alin.(2) pct.1-4, art.3 alin.(1), art.4, art.5 pct.1-4, art.13 alin.(8), art.14 

alin.(1) și art.16 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru 

instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017; 

- Raportul final nr.2964/30.03.2017 privind evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt 

„Ion Minulescu” realizat în perioada 01.01.2016-31.12.2016; 

- Raportul final nr.3080/03.04.2017 privind evaluarea managementului Muzeului Județean Olt realizat 

în perioada 01.01.2016-31.12.2016; 

- Raportul final nr.3146/04.04.2017 privind evaluarea managementului Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt realizat în perioada 01.01.2016-

31.12.2016; 

- Raportul final nr.3224/05.04.2017 privind evaluarea anuală a managementului Școlii Populare de Arte 

și Meserii Slatina realizat în perioada 01.06.2016-31.12.2016; 
- adresele Consiliului Județean Olt nr.3035/31.03.2017, nr.3138/04.04.2017, nr.3193/05.04.2017 și 

nr.3328/06.04.2017, prin care au fost aduse la cunoștința managerilor Bibliotecii Județene Olt „Ion 



 

Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, nota finală şi concluziile rapoartelor 

întocmite de comisie; 

- comunicările nr.3263/06.04.2017, nr.3334/07.04.2017, nr.3383/10.04.2017 și nr.3463/11.04.2017, prin care 

Consiliul Județean Olt a adus la cunoștința publică rezultatele finale ale evaluării; 

- 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; 

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

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

modificări și completări prin Legea nr.185/2014; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2) și art.14 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.1 alin.(1), art.2, art.4, art.15 alin.(1), art.23, art.24, art.25 alin.(1), art.36, art.38 alin.(1) 

și (3), art.39, art.40, art.41 alin.(1) și (3), art.42 alin.(2) și (4) și art.43 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, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și f), alin.(2) lit.e), 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 (1) Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescu”, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, concretizat în nota finală 9,58, notă obținută de domnul 

Cârstea Florian – manager al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, conform Raportului final 

nr.2964/30.03.2017 al comisiei de evaluare. 

(2) Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt, pentru 

perioada 01.01.2016-31.12.2016, concretizat în nota finală 9,46, notă obținută de domnul Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard – manager al Muzeului Județean Olt, conform Raportului final nr.3080/03.04.2017 al 

comisiei de evaluare. 

(3) Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, 

concretizat în nota finală 9,90, notă obținută de domnul Dumitrescu Florian – manager al Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, conform Raportului final 

nr.3146/04.04.2017 al comisiei de evaluare. 

(4) Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii 

Slatina, pentru perioada 01.06.2016-31.12.2016, concretizat în nota finală 9,74, notă obținută de domnul 

Pintea Vivi-Viorel – manager al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, conform Raportului final 

nr.3224/05.04.2017 al comisiei de evaluare. 

Art.2 Se aprobă continuarea exercitării contractului de management pentru: 

- domnul Cârstea Florian - manager al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; 

- domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – manager al Muzeului Județean Olt; 

- domnul Dumitrescu Florian – manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt; 

- domnul Pintea Vivi-Viorel – manager al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina. 

Art.3 Împotriva măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre, domnul Cârstea Florian, domnul Guțică-

Florescu Laurențiu-Gerard, domnul Dumitrescu Florian și domnul Pintea Vivi-Viorel se pot adresa instanței 



 

de contencios administrativ competente, în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse Umane 

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

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, domnului 

Cârstea Florian, domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, domnului Dumitrescu Florian și domnului 

Pintea Vivi-Viorel, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului – Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                           Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.04.2017 

Nr.58 

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                                                     

cu privire la   -  încetarea calității de membru în comisia de evaluare; 

-  aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului   

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina 

Oltului”. 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.3700/18.04.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.3701/18.04.2017; 

- raportul nr.3702/18.04.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.4094/26.04.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr.4124/26.04.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, 

Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- prevederile Cap.IV – Evaluarea managementului din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

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

- prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

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

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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017 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; 

- 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 Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.196/05.04.2017 referitoare la 

încetarea calității de membru în comisia de evaluare și aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a 

managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”; 

- prevederile art.5 punctul 5, art.10 alin.(2) lit.f), art.11 alin.(1) lit.d) și alin.(3) din Regulamentul de 

organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din 



 

subordinea Consiliului Județean Olt, înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.27/23.03.2017; 

- cererea domnului Ilie Brăileanu - director al Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.3189/04.04.2017, prin care renunță la mandatul de membru în comisia de 

evaluare anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

,,Doina Oltului”, din proprie inițiativă, 

În temeiul art.91 alin.(1), lit. d) și f) și alin.(5) lit.a) pct.4 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. Începând cu data de 04.04.2017, domnului Ilie Brăileanu - director al Palatului Copiilor 

,,Adrian Băran” Slatina, îi încetează calitatea de membru în comisia de evaluare anuală a 

managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina 

Oltului” realizat de domnul Ion CREȚEANU, în perioada 14.06.2016-31.12.2016, prin renunțarea din 

proprie inițiativă la mandat. 

Art.2. Se aprobă reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului” realizat de domnul Ion 

CREȚEANU, în perioada 14.06.2016-31.12.2016, în temeiul prevederilor art.11 alin.(3) din 

Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.27/23.03.2017. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt nr.196/05.04.2017 referitoare la încetarea calității de membru în comisia de 

evaluare și aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, domnului Ilie Brăileanu - director al Palatului Copiilor 

,,Adrian Băran” Slatina, domnului Mazilescu Sorin – Gheorghiță - manager al Centrului Județean Pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, doamnei Nicolae Angela - șef serviciu - Serviciul 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare al Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la 

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

 

PREŞEDINTE  

  Marius OPRESCU 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                           Secretar  al  Judeţului                     

                                                                           Gabriel BULETEANU 

Slatina:27.04.2017 

Nr. 59 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE                           

cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

 

Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.3709/18.04.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.3710/18.04.2017; 

- raportul nr.3711/18.04.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.4125/26.04.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.4156/26.04.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 



 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.25697/CSPP/30.03.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3027/30.03.2017; 

- raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.25694/CSPP/30.03.2017 cu 

privire la propunerea de aprobare a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2017; 

- Avizul  nr.1/16.03.2017 al Comisei județene Olt privind incluziunea socială; 

- prevederile Planului de implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul 

asistenței sociale și protecției copilului pe termen mediu (2012 – 2016) și lung (până în 2021) – revizuit, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.155/29.09.2016; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(3), art.113 alin.(1) și (2) și art.118 din Legea asistenței sociale 

nr.292/2011, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.8 pct.2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.12/26.01.2017, 

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

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

modificările și completările ulterioare, 

 

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

 

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2017, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                

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

Olt, Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

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

Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – județul Olt și Comisiei județene Olt privind 

incluziunea socială.   

        

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

              CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                     Secretar al Județului                     

                                                                                     Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.04.2017  

Nr.60  

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

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

 

 

 

HOTĂRÂRE                           

 cu privire la:  -  aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului 

pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; 

                         - desemnarea comisiei de evaluare și a secretariatului comisiei de  evaluare și 

desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

 

Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.3712/18.04.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.3713/18.04.2017; 

- raportul nr.3714/18.04.2017al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  

- raportul nr.4095/26.04.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- raportul nr.4126/26.04.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

http://www.cjolt.ro/


 

- raportul nr.4157/26.04.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- adresa domnului Brăileanu Ilie, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3189/04.04.2017, prin care a 

renunțat la mandatul încredințat; 

- adresele Consiliului Județean Olt nr.3216/05.04.2017, nr.3217/05.04.2017 și    nr.3218/05.04.2017; 

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

Direcției Economice, Buget - Finanțe nr.3372/07.04.2017; 

- adresa Direcției Județene pentru Cultură Olt nr.225/05.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.3329/06.04.2017; 

- adresa Palatului Copiilor ,,Adrian Băran” Slatina nr.562/06.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.3307/06.04.2017; 

- adresele Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș 

nr.324/06.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3216/06.04.2017; 

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

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,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 

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.59/27.04.2017 cu privire la încetarea calității de 

membru în comisia de evaluare și aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului   

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

- 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 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.4-5, art.15 alin.(1), art.36, art.37, art.38 alin.(1) - (3), art.39-43 și art.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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor 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 și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare 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.d) și lit.f), alin.(5) lit.a) pct.4, 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 

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică  

de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se desemnează comisia de evaluare, secretariatul comisiei de evaluare și comisia de 

soluționare a contestațiilor la evaluarea managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Olt, în următoarea componență: 

▪ comisia de evaluare: 

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

                                                      Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean  Olt; 



 

- Membru: Alexandru Nicolae   -    inspector, grad profesional principal, Direcția  

 Județeană pentru Cultură Olt; 

- Membru: Mazilescu Sorin        -     manager al Centrului Județean pentru Conservarea și        

– Gheorghiță                                 Promovarea Culturii Tradiționale Argeș. 

▪ comisia de soluționare a contestațiilor: 

- 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            -  Șef secție Ansamblul folcloric „Dorul”- Orchestra  

                                                      „Doina Argeșului”.                                                       

▪ secretariatul comisiei de evaluare: 

- 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. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 

nr.203/07.04.2017, precum și orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.                                    

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

Contabilitate, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului” și persoanelor nominalizate la art.2 la prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                     Secretar al Județului                     

                                                                                      Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.04.2017  

Nr.61  

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

 

                                                               Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.61/27.04.2017     

Regulament de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică 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 Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică 

de cultură aflată în subordinea sa, denumită în continuare instituția, 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 

lnk:ORU%20GUV%20189%202008%200
lnk:LEG%20PRL%20269%202009%200


 

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 perioada 14.06.2016 – 13.06.2019. 

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”: de la 14.06.2016 la 31.12.2016 – prima evaluare (analiza 

raportului: 19.04.2017 – 24.04.2017, interviul: 25.04.2017); 

Art.3. - (1) Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de managerul 

instituției nominalizate la art.2 alin.(2) din prezentul regulament, denumit în continuare manager.  

(2) Managerul are obligația de a înainta raportul de activitate în termen de 30 de zile de la data 

depunerii situației financiare anuale. 

(3) Raportul de activitate se întocmește conform modelului-cadru al raportului de activitate prevăzut în 

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

(4) Raportul de activitate se depune 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 manager, a situației financiare anuale și a raportului de activitate anual, 

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) Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va 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 perioada prevăzută la art.2 alin.(2) se desfășoară conform 

următorului calendar:  

a) până la data de 14.04.2017 – depunerea raportului de activitate;  

b) 18.04.2017 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;   

c) 19.04.2017 – 24.04.2017 – analiza raportului de activitate și a referatelor – analiză de către comisia de 

evaluare;  

d) 25.04.2017 – 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 instituției nominalizate la art.1 din prezentul 

regulament, la nivelul autorității se înființează o comisie de evaluare.  

(2) Comisia 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 al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

,,Doina Oltului”. 

 (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 comisiei 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 și grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se vor nota raportul de activitate 

și 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 instituției, toți sau o parte dintre membri, desemnați cu majoritate de 

voturi, în vederea evaluării activității 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 susținut de manager;  

h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut 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 desfășurare ale ședinţelor 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:  

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;  
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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.  

(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 
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(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 o comisie de soluționare a contestațiilor pentru instituția al 

cărei 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 Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”.  

(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.  

Art.19. Toate documentele aferente organizării şi desfășurării evaluării managementului 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 
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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 confidențialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata evaluării, 

potrivit legii.  

Confirm că, în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre 

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

situație și mă voi retrage.  

 

Data                                                                                          Semnătura 

 

 

     

HOTĂRÂRE 

cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al 

Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3877 din 21.04.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 3878 din 21.04.2017;  

- Adresa nr. 120887/17.03.2017 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 2640/23.03.2017; 

- Raportul comun nr. 3879/21.04.2017  al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei Economice, Buget - 

Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 4096/26.04.2017 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 4144/26.04.2017 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - finanţe, integrare 

europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  

- Raportul nr. 4172/26.04.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi 

comerţ;                       

- Raportul nr. 4191/27.04.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 874 şi art. 875 din Codul civil al României, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 şi art.115 alin.(1) lit.c) coroborate cu 

art.45 alin.(3) și art.124 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. (1). Se aprobă darea în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt pentru Biroul 

Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Olt, pentru o perioadă de 3 ani, a 
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unor spaţii în suprafaţă totală de 102,00 mp, dintr-un imobil situat în municipiul Slatina, str. Centura 

Basarabilor, nr. 8, jud. Olt, aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 

(2). Spaţiile date în folosinţă gratuită, menţionate la alin.(1), sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1). Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt - Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor Olt va suporta cheltuielile de întreţinere, reparaţii, modernizări ale spaţiilor 

prevăzute la art.1, precum şi plata utilităţilor aferente.  

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

Judeţean Olt şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi avizarea construcţiilor. 

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

Judeţean Olt şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt - Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor Olt, prin grija Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al 

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

Art.4. (1). Prin protocolul de predare – primire se vor stabili răspunderile ce revin Consiliului 

Judeţean Olt şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt - Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor Olt, în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor, conform prevederilor 

Legii nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

(2). Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt - Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind 

Evidenţa Persoanelor Olt împreună cu persoanele fizice sau juridice care deţin părţi din acelaşi imobil, 

colaborează pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin prin Legea nr. 307/2006, cu modificările și 

completările ulterioare  în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul 

imobil.  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, 

Președintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                 Contrasemnează 

                                                                                                              Secretar al Judeţului  

                                                                                                              Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.04.2017 

Nr. 62 

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

 

 

 

 

HOTARÂRE 

pentru modificarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la 

darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt  

 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3983 din 24.04.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 3984 din 24.04.2017; 

- Adresa nr. 2474867 din  24.04.2017 a Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 3982 din  24.04.2017;  

- Raportul comun nr. 3985/24.04.2017 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei Economice, Buget - 

Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 



 

- Raportul nr. 4097/26.04.2017 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 4145/26.04.2017 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - finanţe, integrare 

europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  

- Raportul nr. 4171/26.04.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi 

comerţ;                       

- Raportul nr. 4192/27.04.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

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

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 şi art.115 alin.(1) lit.c) coroborate cu 

art.45 alin.(3), din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

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

 

Art.I. Art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în 

administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a 

unor imobile din domeniul public al judeţului Olt, se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt care va suporta cheltuielile de întreținere și reparații curente, 

precum și plata utilităților”. 

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

Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Inspectoratului de Jandarmi 

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, 27.04.2017 

Nr. 63 

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

 

 

 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde  

obținută de pe pajiști, pentru anul 2017 

           

         Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2079/09.03.2017 cu privire la    proiectul de hotărâre nr. 2080/09.03.2017; 

- Raportul nr. 2081/09.03.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr. 4146/26.04.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr. 4170/26.04.2017 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie, servicii publice si 

comert; 

- Prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1064/2013, modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 78/2015; 



 

- Prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Adresa nr. 493/06.02.2017 a Direcției pentru Agricultură Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

1988/06.03.2017; 

- Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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

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

completările ulterioare  

         

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  hotărâre: 

     

Art.1. Se stabilește prețul mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști aflate pe teritoriul 

județului Olt, pentru anul 2017, propus de Direcția pentru Agricultură Olt, în sumă de 30 lei. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în presa locală și se comunică Direcției Economice, Buget – 

Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, consiliilor locale de pe raza 

județului Olt, Direcției pentru Agricultură Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice 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, 27.04.2017 

Nr. 64 

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

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

          cu privire la: 

  -  asociere între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării 

evenimentului  Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2017, Ediția a VII-a; 

    -  aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul 

National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2017, Ediția a VII-a; 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.3798/20.04.2017 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.3799/20.04.2017; 

- Raportul comun nr.3800/20.04.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe și al Serviciului Juridic 

Contencios; 

- Raportul nr.4147/26.04.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr.4098/26.04.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;  

- Raportul nr.4127/26.04.2017 al Comisiei pentru cultură, învătământ, activitate stiintifică,sănătate, familie, 

protectie copii si culte; 

- Adresa Primăriei Municipiului Caracal nr. 14762/19.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

3787/20.04.2017;  

- Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



 

- Prevederile art.7 alin. (1) litera (c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice completată prin 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.80/2016; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/23.03.2017 cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt,  pe 

anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 218/15.12.2016 cu privire la aprobarea „Calendarului 

manifestărilor culturale” pe anul 2017; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b) și e), alin. (3) lit. a), alin.(6) lit. a) și c), art. 97, alin. (1) si 

art. 98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit.a) si f) și art.115 alin.(1) lit. c), din Legea administrației publice locale 

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

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  hotărâre: 

 

Art. 1.  Se aprobă asocierea între Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, şi Municipiul Caracal, prin 

Consiliul Local al Municipiului Caracal,  în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul 

Național de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2017, Ediția a VII-a. 

Art. 2. Se aprobă contractul de prestari servicii nr.3813/14770/97 din 20.04.2017 încheiat între 

Municipiul Caracal, prin primar, în parteneriat cu Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, în calitate de 

achizitor, și Asociația „Mișcarea de Rezistență Marius Tucă” Bucureşti, în calitate de prestator, prezentat  în 

Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Se aprobă cuantumul contribuţiei  Județului Olt în sumă de 200 mii lei în vederea 

organizării şi finanţării evenimentului „Festivalul  Național  de Teatru  „Stefan Iordache” Caracal 2017 – 

Ediția  a VII-a. 

          (2) Plata se efectuează de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 67.02.50 

„Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, articol 59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social - 

cultural”.         

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

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

Municipiului Caracal, Administraţiei Judeţene 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, 27.04.2017 

Nr. 65 

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformare post și înființare posturi  

în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.3840/20.04.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.3841/20.04.2017; 

- Raportul nr.3842/20.04.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4158/26.04.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement; 

- Raportul nr.4099/26.04.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 



 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016 cu privire la aprobare număr de personal, 

organigramă, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 pentru Școala Populară de 

Arte și Meserii; 

- Adresa Primăriei Orașului Corabia nr.1231/26.01.2017, înregistrată la Școala Populară de Arte și 

Meserii sub nr.73/26.01.2017; 

- Adresa Primăriei Comunei Bîrza nr.321/01.02.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1086/06.02.2017 și la Școala Populară de Arte și Meserii sub nr.126/07.02.2017; 

- Studiile de caz ale Școlii Populare de Arte și Meserii nr.145/17.02.2017 și nr.146/17.02.2017; 

- Adresele Școlii Populare de Arte și Meserii nr.147/17.02.2017, nr.297/18.04.2017 și 

nr.306/20.04.2017, înregistrate la Consiliul Județean sub nr.1475/17.02.2017, nr.3737/19.04.2017 și 

nr.3823/20.04.2017; 

- Raportul final nr.295/12.04.2017 la examenul de promovare din data de 10.04.2017 organizat pentru 

promovarea personalului contractual din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii; 

- Dispoziția Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.56/19.04.2017 cu privire la promovarea 

din instructor treaptă profesională debutant în instructor treaptă profesională III a domnului Bungiu 

Alexandru Hari; 

- prevederile art.2, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1), art.12 alin.(1) și art 13 alin.(2) –(3) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

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

- prevederile art.III alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- prevederile art.14 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, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.5 din Ordonanţa 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, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2017; 

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

completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr.I - CAPITOLUL II, lit.C, pct.III din Legea cadru nr.284/2010 privind 

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

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

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

cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă transformarea postului de instructor, nivel studii M, treaptă profesională 

debutant (poziția nr.17 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016), în post de instructor, nivel studii M, treaptă profesională 

III. 

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

nivel studii M, treapta profesională III, clasa de salarizare 14 în statul de funcții al Școlii Populare de 

Arte și Meserii. 

Art.3. Se aprobă înființarea postului aferent personalului contractual de execuție de expert, 

nivel studii S, grad profesional II, clasa de salarizare 38 în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și 

Meserii. 

Art.4. Numărul de personal și statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016, se modifică și se completează în mod 

corespunzător, cu prevederile art.1, art.2 și art.3 din prezenta hotărâre. 

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

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



 

Olt, Școlii Populare de Arte și Meserii în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                 CONSTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                 Secretar al județului 

                                                                                                    Gabriel BULETEANU 

Slatina 27.04.2017 

Nr.66 

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

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2017 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3801/20.04.2017, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr. 3802/20.04.2017; 

-  Raportul nr. 3803/20.04.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr. 4148/26.04.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 31/23.03.2017, cu privire la aprobarea bugetului 

județului Olt pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

- Prevederile art. 19 alin. (2) si art. 36 alin (1) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Adresa nr. 15620/19.04.2017 a Orașului Drăgănești Olt, înregistrată la Consiliul Judetean Olt sub nr. 

3785/19.04.2017;  

      

 În temeiul art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art.45 alin (2) lit.a) coroborat cu art. 

98 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 rectificarea Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea 

de Dezvoltare pe anul 2017, conform  anexelor nr. 1, 1a , 1b, care fac parte integranta din prezenta hotarare.    

Art.2. Prezenta   hotărâre   se   comunică    Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  Serviciului  Buget,  

Impozite  și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului - Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                               Contrasemnează, 

                                                                        Secretar al Judeţului Olt 

                                                                          Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.04.2017 

Nr. 67 

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

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

 

http://www.cjolt.ro/


 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017” 
 

Având în vedere:   

- Expunerea de motive nr.3790/20.04.2017 la Proiectul de hotărâre nr. 3791/20.04.2017; 

- Raportul comun al Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Administraţie Publică Locală, 

Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului nr. 3792/20.04.2017 la Proiectul de Hotărâre 

cu privire la: completarea „ Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017” 

- Raportul Comisia pentru administratie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

omului şi relatii cu cetătenii nr. 4100/26.04.2017; 

- Raportul Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție copii și 

culte nr. 4128/26.04.2017; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, administrarea 

domeniului public și privat al județului nr. 4151/26.04.2017; 

- Raportul Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 4159/26.04.2017; 

- Adresa nr. 15620/19.04.2017, înaintată de Primăria Orașului Drăgănești-Olt, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 3785 din 19.04.2017; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. I. „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2017”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 218/15.12.2016, se completează după cum urmează: 

- După poziţia nr.168, se introduce poziţia nr.1681, cu următorul cuprins:  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

manifestării 

Caracter Locul şi 

perioada de 

desfăşurare 

Organizatori Colaboratori 

                                                                  MAI                                      

1681 Festivalul de 

Folclor 

„Lică 

Militaru” 

Naţional 26 mai 

Drăgănești-Olt 

Consiliul 

Judeţean Olt 

Primăria Orașului 

Drăgănești-Olt 

Consiliul Local 

Drăgănești-Olt 

Casa de Cultură 

„Ileana 

Constantinescu” 

Drăgănești-Olt 

Muzeul Câmpiei Boianului 

„Traian Zorzoliu” 

Biblioteca „D. Popovici” 

Drăgănești-Olt 

Direcția Județeană pentru 

Cultură Olt,  

C.J.C.P.C.T.C. Olt, 

Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului” 

Art.II.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economică, Buget-Finanțe, Serviciului Administrație Publică, 

Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, Preşedintelui Comisiei pentru cultură, învăţământ, 

activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte a Consiliului Judeţean Olt, Consiliului Local Drăgănești-Olt, 

Primăriei orașului Drăgănești-Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 

Olt și Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, 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 27.04.2017 

Nr. 68 

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

 



 

II. HOTĂRÂRI ALE BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ NR. 30 OLT 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 


