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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
 

          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 APRILIE 2017 

 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr.4668/15.05.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.4669/15.05.2017; 

➢ raportul nr.4670/15.05.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.5000/24.05.2017 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.35191/11.05.2017, 

comunicat cu adresa nr.35192/11.05.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

4591/11.05.2017; 

➢ 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 administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

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

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

Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017, după cum urmează:   

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale realizate 

în 

luna 

APRILIE 2017 

Nr. mediu de 

asistaţi  în 

luna 

APRILIE 2017 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

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

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
253.045 61.614 314.659 93,50 3.365,34 

2 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  

ŞOPÂRLIŢA 

133.350 41.079 174.429 55,60 3.137,21 

3 
Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare CEZIENI 
153.256 34.303 187.559 61,00 3.074,74 

4 

Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare 

CARACAL 

132.667 42.354 175.021 52,00 3.365,79 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
121.209 52.896 174.105 73,80 2.359,15 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
117.322 27.629 144.951 37,00 3.917,59 

7 

Centrul de Integrare 

prin Terapie 

Ocupationala 

Draganesti Olt 

40.176 33.441 73.617 31,00 2.374,74 



 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
29.059 13.649 42.708 11,00 3.882,55 

 TOTAL 980.084 306.965 1.287.049 414,90 3.102,07 

 

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, 25.05.2017 

Nr. 69 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  voturi 28 “pentru” și 1 “neparticipare la vot”.  

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială 

“Eugen Ionescu” Slatina la organizarea Concursului -Festival  interjudețean de teatru școlar  

“Eugen Ionescu”, ediția a V-a 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 4731/16.05.2017 la Proiectul de hotărâre nr. 4732/16.05.2017; 

- Raportul comun nr. 4733/16.05.2017 al Direcției Economice, Buget –Finanțe și al Serviciului Juridic-

Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

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

omului și relații cu cetățenii, nr. 4985/24.05.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea 

Domeniului Public și Privat al Județului, nr. 5001/24.05.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț, nr. 

4986/24.05.2017; 

- Adresa Scolii Gimnaziale “Eugen Ionescu” Slatina nr. 517/16.03.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 2390/16.03.2017; 

- Prevederile art.14 alin.(2) din Metodologia cadru de organizare și desfășurarea a competițiilor școlare 

înscrisă în anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3035/2012, 

modificată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3768/2017; 

- 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, rectificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

67/27.04.2017; 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b) și e), alin.(6) lit. a), art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 



 

Art.1.  Se aprobă participarea Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială “Eugen 

Ionescu” Slatina la organizarea Concursului -Festival  interjudețean de teatru școlar “Eugen Ionescu”-ediția 

a V-a, adresat elevilor din clasele V-VIII, din data de 6 iunie 2017.  

Art. 2. Consiliul Județean Olt va sprijini organizarea Concursului -Festival  interjudețean de teatru 

școlar “Eugen Ionescu”-ediția a V-a cu suma de 1000 lei cu destinația  premii, trofee, sumă alocată din 

bugetul propriu al Județului Olt, de la capitolul 65.02 “ Învățământ”, subcapitolul 65.02.50 “Alte cheltuieli 

în domeniul învățământului”, titlul VII “Alte transferuri”, aliniatul 55.01.18 “Alte transferuri curente 

interne”. 

Art. 3. Instituția parteneră - Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” Slatina va prezenta Consiliului 

Județean Olt- Direcției Economice, Buget-Finanțe, în termen de 15 zile de la încheierea concursului, 

documente justificative privind utilizarea sumei aprobate de la bugetul județului Olt conform destinației. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Buget, Impozite 

și Taxe, Serviciului Financiar – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, Școlii Gimnaziale “Eugen Ionescu” Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și Instituției Prefectului- Județul Olt. 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                                    Secretarul Județului 

                                                                                                                    Gabriel BULETEANU 

 

Slatina, 25.05.2017 

NR. 70 

Prezenta hotarâre a fost adoptată cu 30 de voturi “pentru”. 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobare documentație  tehnico-economice  pentru obiectivul  de  investiții   

„Realizare  sediu  de  ambulanță  în  municipiul  Caracal” 

 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 4647/12.05.201, cu  privire  la  proiectul  de  hotărâre   nr. 4648/12.05.2017; 

- raportul  nr. 4649/12.05.2017 al  Direcției Tehnice  și  Investiții;   

- raportul nr. 4987/24.05.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii  publice și  

comerț; 

- raportul nr. 4992/24.05.2017 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  

lucrărilor  publice, ecologie  și  protecția  mediului, conservarea  monumentelor  istorice  și  de  arhitectură; 

- raportul nr.5002/24.05.2017 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- 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, rectificat  prin Hotărârea Consiliului  Județean  Olt  nr. 

67/27.04.2017; 

- proiectul nr. AD 74/ 2017  ”Realizare  sediu  de  ambulanță  în  municipiul  Caracal”  elaborat  de  către  

S.C. ADVANCE  DESIGN  BUILDING  COMPANY – S.R.L. Slatina; 

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

și  completările  ulterioare; 

- prevederile art.1 alin. (1), art.5  alin. (1)  lit.a),  alin.(2) – (4)  și  art.7  alin (1), alin. (2)  lit.b)  și  alin (4) 

din Hotărârea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al  documentațiilor  



 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții  finanțate din  fonduri  publice,  modificată  

prin Hotărârea Guvernului  nr.79/2017; 

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

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

republicată, cu  modificările  și  completările  ulterioare, 

 

    CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT adoptă   prezenta  hotărâre:  

 

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

sediu  de  ambulanță  în  municipiul  Caracal”  cu  principalii indicatori  tehnico-economici, după  cum  

urmează:      

 

 Valoarea  totală (inclusiv  TVA)                                                  1.601.016,69 lei   

 din  care:  

         - construcții-montaj                                                 1.234.310,23 lei  

 - utilaje  cu  montaj                                                             146.098,05 lei 

 Durata de  realizare  a investiției                                                             12  luni 

          Capacități: 

  - regim  de  înălțime                                                                        P+1E                           

              - suprafața  construită                                                               214,60 mp 

           - suprafața  desfășurată                                                            412,60 mp 

                      - suprafață  platformă  betonată                                              670,00 mp 

   - lungime conductă canalizare                                                 212,00 ml 

Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

Art. 2. – Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  Tehnice  și  Investiții, Direcției Economice Buget 

- Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al   Consiliului  Județean  Olt  în  vederea  aducerii  la  

îndeplinire, Serviciului  Județean  de  Ambulanță  Olt,  Președintelui  Consiliului  Județean  Olt și  Instituției 

Prefectului - județul  Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                                                                             Contrasemnează, 

                                                                                                                            Secretarul   Județului 

                                                                                                                                      Gabriel  BULETEANU 

Slatina, 25.05.2017 

Nr. 71 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  30 de  voturi ”pentru”. 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2017 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 4793/17.05.2017, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr. 4794/17.05.2017; 

- Raportul nr.4795/17.05.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr. 5003/24.05.2017 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. 12268/12.05.2017, a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, inregistrata la Consiliul Judetean 

Olt sub nr. 4650/12.05.2017; 

- Adresa nr. 2600/15.05.2017, a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci inregistrata la Consiliul 

Judetean Olt sub nr. 4698/15.05.2017; 

- Adresa nr. 948/16.05.2017, a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionala ,,Doina 

Oltului”, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 4762/16.05.2017; 

 

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 institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 

din venituri proprii pe anul 2017, conform anexelor nr. 1, 1a , 1b. 

Art.2. Se aprobă rectificarea anexei nr. 3a10, aprobata prin  H.C.J. nr. 31/23.03.2017 cu privire la 

aprobarea bugetului judetului Olt pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, reprezentand lista pozitiei 

,,Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri repartizate la capitolul 67.10 ,,Cultura, recreere 

si religie”, paragraful 67.10.03.04 ,,Institutii publice de spectacole si concerte”, pentru Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionala ,,Doina Oltului” pe anul 2017, conform anexei nr. 2 la 

proiectul de hotarare.  

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

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

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

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

Prefectului - Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                  Contrasemnează, 

                                                                         Secretar al Judeţului Olt 

                                                                            Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 25.05.2017 

Nr.72   

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

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

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017” 

 

Având în vedere:   

- Expunerea de motive nr. 4602/11.05.2017 la Proiectul de hotărâre nr. 4603/11.05.2017; 

- Raportul comun al Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Administraţie Publică Locală, 

Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului nr. 4604/11.05.2017 la Proiectul de Hotărâre 

cu privire la: completarea „ Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț nr. 4988/24.05.2017; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice nr. 

4993/24.05.2017; 

- Raportul Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 5016/24.05.2017; 

http://www.cjolt.ro/


 

- Raportul Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție copii și 

culte nr. 5024/24.05.2017; 

- Adresa nr.118 din 09.05.2017, înaintată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 4512/09.05.2017; 

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) şi 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 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”, înscris în Anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 218/15.12.2016, completat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

68/27.04.2017, se completează după cum urmează: 

- După poziţia nr. 205, se introduce poziţia nr. 2051, cu următorul cuprins:  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

manifestării 

Caracter Locul şi 

perioada de 

desfăşurare 

Organizatori Colaboratori 

                                                                                        IUNIE                                      

2051 „Slatina 

capitala 

Călușului 

românesc – 

Călușul în 

Cartea 

recordurilor” 

Naţional 7 iunie 

Slatina 

Consiliul Judeţean 

Olt 

C.J.C.P.C.T.C. Olt  

Primăria 

Municipiului Slatina 

Palatul Copiilor „A. 

Băran” 

Ansamblul Profesionist 

pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului” 

Cămine culturale 

Centre culturale 

Ansambluri populare 

profesioniste 

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, 

Primăriei Municipiului Slatina, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

și Cultural 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 25.05.2017 

Nr. 73 

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

 

 



 

HOTĂRÂRE 

privind: acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru  

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt 
 

 Având in vedere: 

• Expunerea de motive nr.4775/17.05.2017 cu privire la proiectul de hotărâre  nr.4776/17.05.2017; 

• Raportul nr.4777/17.05.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

• Raportul nr.5004/24.05.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

• Raportul nr.5025/24.05.2017 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, 

familie, protecție copii si culte; 

• Raportul nr.4995/24.05.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor; 

• Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 33/23.03.2017 cu privire la  aprobarea Ghidului solicitantului 

pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt; 

• Procesul-verbal nr.4715/16.05.2017 al Comisiei de evaluare numită prin Dispoziţia Președintelui 

Consiliului Judeţean Olt nr. 210/24.04.2017; 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

• Prevederile art.4 alin.(2) și art.5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei 

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

completată prin Hotărârea Guvernului nr. 984/2014; 

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

completările ulterioare; 

• Prevederile Anexei nr.10, cap. I, lit. B, pct. 9 din  Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat  pe anul 2017; 

• Prevederile  Hotărârii  Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului 

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

 În temeiul art.91 alin.(1)  lit.d), alin.(5) lit.b), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2)  lit.a) și 

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adopta prezenta hotărâre: 
 

 Art. 1.(1)  Se aprobă acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean 

Olt, pentru  unităţile de cult aparţinând cultelor  religioase din Judeţul Olt, în cuantumul stabilit de catre 

Comisia de evaluare a documentatiilor, numită prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 

210/24.04.2017, conform  anexei nr. 1. 

                     (2)  Se aprobă contractul cadru privind  acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din 

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

conform  anexei nr. 2 . 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Judetean Olt: http://www.cjolt.ro și se 

comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciul Buget, Impozite și Taxe din cadrul  aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean  Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 

Olt si Institutiei Prefectului Județului Olt.    

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                   Contrasemnează, 

                                                                  Secretar al Judeţului Olt 

                                                                     Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 25.05.2017 

Nr. 74 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  29  voturi „pentru” 1 neparticipare. 

http://www.cjolt.ro/


 

  Anexa nr. 1 la H.C.J. nr.74  /25.05.2017  

"Repartizarea sumelor pentru unitățile de cult 

din Județul Olt, pe anul 2017" 

 

   

mii lei 

Nr. 
crt. 

UNITATEA DE CULT LOCALITATEA 
Suma 

repartizată 
2017 

1 PAROHIA FRĂSINETUL DE PĂDURE DOBROSLOVENI 4,5 

2 PAROHIA CREȚEȘTI SPRÂNCENATA 4,5 

3 PAROHIA VALEA UNGURENI TOPANA 4,5 

4 PAROHIA TOMENI OSTROV OSICA DE SUS 4,5 

5 PAROHIA VĂLENI BRÂNCOVENI BRÂNCOVENI 4,5 

6 PAROHIA FLORU ICOANA 4,5 

7 PAROHIA  VLĂDILA VLĂDILA 4,5 

8 PAROHIA PROFA SPINENI 4,5 

9 PAROHIA VINEȚI SPINENI 4,5 

10 PAROHIA OPTĂȘANI SPINENI 4,5 

11 PAROHIA NEGRENI II SCORNICESTI 4,5 

12 PAROHIA BIRCII SCORNICEȘTI 4,5 

13 PAROHIA SFINȚII TREI IERARHI SLATINA 4,5 

14 PAROHIA CHILIA  FĂGETELU 4,5 

15 PAROHIA BĂRCĂNEȘTI II VÂLCELE 4,5 

16 PAROHIA GĂNEASA GĂNEASA 4,5 

17 PAROHIA ȘERBĂNEȘTII DE JOS ȘERBĂNEȘTI 4,5 

18 PAROHIA CONSTANTINEȘTI SCORNICEȘTI 4,5 

19 PAROHIA SCORNCEȘTI I SCORNCESTI 4,5 

20 PAROHIA DOBA I PLEȘOIU 4,5 

21 PAROHIA BUNA VESTIRE CARACAL 4,5 

22 PAROHIA RACOVIȚA VOINEASA 4,5 

23 PAROHIA PĂROȘI LELEASCA 4,5 

24 PAROHIA RADOMIREȘTI RADOMIREȘTI 4,5 

25 PAROHIA SFÂNTA TREIME CARACAL 4,5 

26 PAROHIA ROTUNDA III ROTUNDA  4,5 

27 PAROHIA ROTUNDA I ROTUNDA  4,5 

28 PAROHIA SF IOAN BOTEZĂTORUL CORABIA 4,5 

29 PAROHIA FĂRCAȘELE DE JOS FĂRCAȘELE 4,5 

30 PAROHIA ROTUNDA II ROTUNDA  4,5 

31 PAROHIA REȘCA DOBROSLOVENI 4,5 

32 PAROHIA REDEA DE RĂSĂRIT REDEA 4,5 

33 PAROHIA BĂLȚAȚI SCORNICESTI 4,5 

34 PAROHIA REDEA  APUS II REDEA 4,5 

35 PAROHIA CUCUIEȚI VERGULEASA 4,5 

36 PAROHIA RĂDEȘTI OPORELU 4,5 

37 PAROHIA DRĂGHICENI DRĂGHICENI 4,5 

38 PAROHIA REDIȘOARA REDEA 4,5 

39 PAROHIA FRUMOASA I SEACA 4,5 

40 PAROHIA STOENEȘTI STOENEȘTI 4,5 

41 PAROHIA MĂRUNȚEI MĂRUNȚEI 4,5 

42 PAROHIA PERIEȚI PERIEȚI 4,5 

43 PAROHIA VALEA MERILOR POTCOAVA 4,5 

44 PAROHIA MORUNGLAV MORUNGLAV 4,5 

45 PAROHIA  GHIOȘANI MORUNGLAV 4,5 

46 PAROHIA DIENCI VULTUREȘTI 4,5 

47 PAROHIA VLĂNGĂREȘTI VULTUREȘTI 4,5 

48 PAROHIA STREJEȘTI I GRĂDINARI 4,5 



 

49 PAROHIA VÂLCELE VÂLCELE 4,5 

50 PAROHIA BĂRCĂNEȘTI I VÂLCELE 4,5 

51 PAROHIA TURIA VALEA MARE 4,5 

52 PAROHIA BÂRCA VALEA MARE 4,5 

53 PAROHIA BĂRĂȘTII DE VEDE BĂRĂȘTI 4,5 

54 PAROHIA VALEA MARE VALEA MARE 4,5 

55 PAROHIA POTOPIN DOBROSLOVENI 4,5 

56 PAROHIA TIRIȘNEAG VĂLENI 4,5 

57 PAROHIA POPEȘTI BĂRĂȘTI 4,5 

58 PAROHIA  MOȚOIEȘTI BĂRĂȘTI 4,5 

59 PAROHIA MIHĂILEȘTI-MĂRGINENI SCORNICEȘTI 4,5 

60 PAROHIA ICOANA ICOANA 4,5 

61 PAROHIA CĂLINEȘTI CĂLINEȘTI 4,5 

62 PAROHIA VIIȘOARA MĂRUNȚEI 4,5 

63 PAROHIA VĂLENI I  VĂLENI 4,5 

64 PAROHIA OSICA DE SUS II OSICA DE SUS 4,5 

65 PAROHIA BACEA MOVILENI 4,5 

66 PAROHIA GĂGIULEȘTI POTCOAVA 4,5 

67 PAROHIA CURTIȘOARA  CURTIȘOARA 4,5 

68 PAROHIA PIATRA OLT PIATRA OLT 4,5 

69 PAROHIA  DOBROTEASA DOBROTEASA 4,5 

70 PAROHIA SF.ANDREI CARACAL 4,5 

71 PAROHIA BALDOVINEȘTI  BALDOVINEȘTI 4,5 

72 PAROHIA BURDULEȘTI CORBU 4,5 

73 PAROHIA ALBEȘTI CUNGREA 4,5 

74 PAROHIA CIORÂCA FĂGEȚELU 4,5 

75 PAROHIA VALEA SECII POBORU 4,5 

76 PAROHIA PIATRA SAT PIATRA OLT  4,5 

77 PAROHIA OSICA DE SUS I OSICA DE SUS 4,5 

78 PAROHIA TOPANA TOPANA 4,5 

79 PAROHIA FĂLCOIU FĂLCOIU 4,5 

80 PAROHIA STĂVARU URZICA 4,5 

81 PAROHIA NEGRENI I NEGRENI 4,5 

82 PAROHIA VIȘINA NOUĂ VIȘINA NOUĂ 4,5 

83 PAROHIA URZICA I URZICA 4,5 

84 PAROHIA DOBA II PLESOIU 4,5 

85 PAROHIA DOBRICENI IANCU JIANU 4,5 

86 PAROHIA VIȘINA - VECHE VIȘINA 4,5 

87 PAROHIA DOBRICENI IANCU JIANU 4,5 

88 PAROHIA CIOROIU FĂLCOIU 4,5 

89 PAROHIA TUFENI DEAL TUFENI 4,5 

90 PAROHIA TOȚI SFINȚII CARACAL 4,5 

91 PAROHIA SPĂTARU CUNGREA 4,5 

92 PAROHIA ARCEȘTI PLEȘOIU 4,5 

93 PAROHIA LELEASCA LELEASCA 2,7 

94 PAROHIA URȘI LELEASCA 4,5 

95 PAROHIA  JITARU SCORNICEȘTI 4,5 

96 PAROHIA SCORNICEȘTI II SCORNICEȘTI 4,5 

97 PAROHIA CĂLUGĂRI TĂTULEȘTI 4,5 

98 PAROHIA DRANOVĂȚU GĂNEASA 4,5 

99 PAROHIA SF. ÎMPĂRAȚI SOPOT SLATINA 4,5 

100 PAROHIA CHIȚEASCA SCORNICEȘTI 4,5 

101 PAROHIA  SF.PANTELIMON SLATINA 3,9 

102 PAROHIA VERGULEASA VERGULEASA 4,5 

103 PAROHIA VITOMIREȘTI I VITOMIREȘTI 4,5 

104 PAROHIA VULPENI VULPENI 4,5 



 

105 PAROHIA CĂLINEȘTI PRISACA VULPENI 4,5 

106 PAROHIA VĂLENI II VĂLENI 4,5 

107 PAROHIA FĂLCOIENI POTCOAVA 4,5 

108 PAROHIA CEPARI CÂRLOGANI 4,5 

109 PAROHIA SF.VASILE CARACAL 4,5 

110 PAROHIA IBĂNEȘTI CUNGREA 4,5 

111 PAROHIA BECULEȘTI CÂRLOGANI 4,5 

112 PAROHIA TUFENI VALE TUFENI 4,5 

113 PAROHIA TÂMPENI  MOVILENI 4,5 

114 PAROHIA SF. NICOLAE CLOCOCIOV SLATINA 4,5 

115 PAROHIA OBOGA OBOGA 4,5 

116 PAROHIA BĂLEASA GĂVĂNEȘTI 4,5 

117 PAROHIA STOBORĂȘTI TUFENI 4,5 

118 PAROHIA ȘUICA SCORNICEȘTI 4,5 

119 PAROHIA SF. IOAN BOTEZĂTORUL SLATINA 4,5 

120 PAROHIA SFINȚII APOSTOLI BALȘ 4,5 

121 PAROHIA GOSTAVĂȚU 2 GOSTAVATU, SAT BREZUICA 4,5 

122 PAROHIA DOBROTINET CURTIȘOARA 4,5 

123 PAROHIA TĂTULEȘTII DE SUS TĂTULEȘTI 4,5 

124 PAROHIA OPTAȘI OPTAȘI MĂGURA 4,5 

125 PAROHIA VĂDASTRA VĂDASTRA 4,5 

126 PAROHIA DELENI TESLUI 4,5 

127 PAROHIA BERIA OPORELU  4,5 

128 PAROHIA CÂRLOGANI CÂRLOGANI 4,5 

129 PAROHIA SÂRBI SÂRBII MĂGURA 4,5 

130 PAROHIA UNGHENI SÂRBII MĂGURA 4,5 

131 MĂNĂSTIREA CĂLUIU CĂLUI 7,0 

132 
PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI 
ȘI POGORÂREA SF. DUH 

SLATINA 4,5 

133 PAROHIA GRĂDIȘTEA GĂNEASA 4,5 

134 PAROHIA COLONEȘTII DE JOS COLONEȘTI 4,5 

135 PAROHIA GURA PADINII GURA PADINII 4,5 

136 PAROHIA SF. TREIME CORABIA 4,5 

137 PAROHIA SILIȘTIOARA CORABIA 4,5 

138 PAROHIA MIHĂIEȘTII  DE JOS MIHĂIEȘTI 4,5 

139 PAROHIA COTEANA II COTEANA 4,5 

140 PAROHIA SF. NICOLAE OBROCARI SLATINA 4,5 

141 PAROHIA TĂTULEȘTII DE JOS TĂTULEȘTI 4,5 

142 PAROHIA BREBENI  BREBENI 4,5 

143 PAROHIA DOANCA  TIA-MARE 4,5 

144 PAROHIA POTCOAVA POTCOAVA 4,5 

145 PAROHIA PLĂVICENI SCĂRIȘOARA 4,5 

146 PAROHIA CORBU I CORBU 4,5 

147 PAROHIA LISA NOUĂ SCHITU  4,5 

148 PAROHIA ȘERBĂNEȘTII DE SUS ȘERBĂNEȘTI 4,5 

149 PAROHIA  CÎMPU PĂRULUI OBÂRȘIA 4,5 

150 PAROHIA OBÂRȘIA VECHE OBÂRȘIA 4,5 

151 PAROHIA COTENI OBÂRȘIA 4,5 

152 PAROHIA OLARI PÂRȘCOVENI 4,5 

153 PAROHIA SF. NICOLAE CELEIU  CORABIA 4,5 

154 PAROHIA  PÂRȘCOVENI PÂRȘCOVENI 4,5 

155 PAROHIA ORLEA I ORLEA 4,5 

156 PAROHIA COLIBAȘI STREJEȘTI 4,5 

157 PAROHIA BRASTAVĂȚU BRASTAVĂȚU 4,5 

158 PAROHIA POBORU I POBORU 4,5 

159 PAROHIA BUCINIȘU III BUCINIȘU 2,6 



 

160 PAROHIA BUCINIȘU II BUCINIȘU 4,5 

161 PAROHIA BUCINIȘU I BUCINIȘU 4,5 

162 MĂNĂSTIREA MĂINEȘTI BALȘ 7,0 

163 PAROHIA ZĂNOAGA DĂNEASA 4,5 

164 PAROHIA OLTIȘORU GĂNEASA 4,5 

165 
PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI 
CIREAȘOV 

CIREAȘOV 4,5 

166 PAROHIA IZVOARELE  IZVOARELE 4,5 

167 PAROHIA SF.ÎMPĂRAȚI C-TIN ȘI ELENA BALȘ 4,5 

168 PAROHIA GRECI SCHITU  4,5 

169 PAROHIA DĂNEASA DĂNEASA 4,5 

170 PAROHIA SPRÂNCENATA SPRÂNCENATA 4,5 

171 PAROHIA VIESPEȘTI SPRÂNCENATA 4,5 

172 PAROHIA SF. NICOLAE COASTĂ SLATINA 4,5 

173 PAROHIA MEȘINEȘTI POTCOAVA 4,5 

174 PAROHIA BERINDEI DANEASA 4,5 

175 PAROHIA VITĂNEȘTI SÂRBII MĂGURA 4,5 

176 PAROHIA BROȘTENI GĂVĂNEȘTI 4,5 

177 PAROHIA GĂVĂNEȘTI GĂVĂNEȘTI 4,5 

178 PAROHIA MĂRGĂRITEȘTI VOINEASA 4,5 

179 PAROHIA  SF. ȘTEFAN SLATINA 4,5 

180 PAROHIA BOBICEȘTI BOBICEȘTI 4,5 

181 PAROHIA RUSĂNEȘTI VOINEASA VOINEASA 4,5 

182 PAROHIA JIENI RUSĂNEȘTI  4,5 

183 PAROHIA TEIȘ BALȘ 4,5 

184 PAROHIA CRIVA PIATRA OLT 4,5 

185 PAROHIA COMĂNIȚA TESLUI 4,5 

186 PAROHIA COMANII DE JOS DRĂGĂNEȘTI-OLT 4,5 

187 PAROHIA SF. DUMITRU BALȘ 4,5 

188 PAROHIA JUGARU OPTAȘI MĂGURA 4,5 

189 AȘEZĂMÂNTUL BUNA VESTIRE GRĂDINARI 92,5 

190 PAROHIA BĂTĂRENI BĂTĂRENI 4,5 

191 PAROHIA COLONEȘTII DE SUS COLONEȘTI 4,5 

192 PAROHIA DRĂGĂNEȘTII DE JOS DRĂGĂNEȘTI OLT 4,5 

193 PAROHIA GROZĂVEȘTI DRĂGHICENI 4,5 

194 PAROHIA COTEANA I COTEANA 4,5 

195 PAROHIA ȘOPÎRLIȚA ȘOPÎRLIȚA 4,5 

196 PAROHIA CUVIOASA PARASCHEVA BALȘ 4,5 

197 PAROHIA BREBENI I BREBENI 4,5 

198 PAROHIA CÎMPU MARE DOBROTEASA 4,5 

199 PAROHIA ORLEA II ORLEA 4,5 

200 PAROHIA PROOROCI MILCOV 4,5 

201 PAROHIA SCHITU GRECI SCHITU  4,5 

202 PAROHIA SLĂTIOARA II SLATIOARA 4,5 

203 PAROHIA IZVORU GĂNEASA 4,5 

204 PAROHIA GROPȘANI VULPENI 4,5 

205 PAROHIA VLĂDILA NOUĂ VLĂDILA 4,5 

206 
PAROHIA ADORMIREA MAICII 
DOMNULUI 

CARACAL 4,5 

207 PAROHIA OPORELU OPORELU 4,5 

208 PAROHIA SF.APOSTOLI CARACAL 4,5 

209 PAROHIA MAMURA STREJEȘTI 4,5 

210 PAROHIA CRĂCIUNEI RADOMIREȘTI 4,5 

211 PAROHIA BĂLTENI BĂLTENI 4,5 

212 PAROHIA SLĂTIOARA I SLATIOARA 4,5 

213 PAROHIA ALIMĂNEȘTI IZVOARELE 4,5 



 

214 MĂNĂSTIREA STREHAREȚ SLATINA 7,0 

215 PAROHIA IANCA II IANCA 4,5 

216 PAROHIA IANCA I IANCA 4,5 

217 PAROHIA ȘTEFAN CEL MARE ȘTEFAN CEL MARE 4,5 

218 PAROHIA CIREAȘOV-SF. VOIEVOZI SLATINA 4,5 

219 PAROHIA IPOTEȘTI IPOTEȘTI 4,5 

220 PAROHIA IANCA NOUĂ ȘTEFAN CEL MARE 4,5 

221 PAROHIA LIICENI DRĂGHICENI 4,5 

222 PAROHIA OBÂRȘIA NOUĂ OBÂRȘIA 4,5 

223 PAROHIA MIERLEȘTII DE SUS PERIEȚI 4,5 

224 PAROHIA BLAJ-VOINEASA VOINEASA 1,8 

225 PAROHIA PIATRA OLT  I PIATRA OLT 4,5 

226 PAROHIA MORUNEȘTI MORUNGLAV 4,5 

227 PAROHIA POGANU VERGULEASA 4,5 

228 PAROHIA TESLUI TESLUI 4,5 

229 PAROHIA TEIUȘ SCORNICEȘTI 4,5 

230 PAROHIA BISTRIȚA-NOUĂ CEPARI 4,5 

231 PAROHIA LĂZĂREȘTI BĂRĂȘTI 4,5 

232 PAROHIA BOROIEȘTI BĂRĂȘTI 4,5 

233 PAROHIA PIETRIȘ BALDOVINEȘTI 4,5 

234 PAROHIA ZORLEASCA VALEA MARE  4,5 

235 PAROHIA CEZIENI CEZIENI 4,5 

236 PAROHIA STOICĂNEȘTI  I STOICĂNEȘTI 4,5 

237 PAROHIA STOICĂNEȘTI  II STOICĂNEȘTI 4,5 

238 PAROHIA SF.GHEORGHE CIMITIR CARACAL 4,5 

239 PAROHIA BÂRZA BÂRZA 4,5 

240 PAROHIA BONDREA CEZIENI 4,5 

241 PAROHIA CORLĂTEȘTI CEZIENI 4,5 

242 PAROHIA STREJEȘTII DE SUS STREJEȘTI 4,5 

243 PAROHIA OBOGA DE JOS OBOGA 4,5 

244 PAROHIA BRÂNCOVENI BRÂNCOVENI 4,5 

245 PAROHIA CRÂMPOIA CRÂMPOIA 4,5 

246 PAROHIA BUTA CRÂMPOIA 4,5 

247 PAROHIA BRANIȘTEA SÂRBII MĂGURA 4,5 

TOTAL 1.200,0 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

 

                                                                                                                 Contrasemnează, 

  Secretar al Judeţului Olt  

  Gabriel BULETEANU  

  

  Director Executiv   

Constanţa DUMITRU   

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 la  H.C.J. nr.74  /25.05.2017 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                    Unitatea de cult ___________                          

Nr.______/___________2017                                                                            Nr.______/___________2017 

 

 

 

CONTRACT- CADRU 

privind acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Judeţean Olt,  

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt 

 Nr. ______________ 

 

 

 

În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.125/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a  Normelor metodologice pentru aplicarea 

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

modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.  984/2014, s-a încheiat prezentul contract . 

 

Art.1. Părţile contractante  

Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în municipiul Slatina, B-dul. A.I.Cuza nr. 14, Judeţul Olt, Cod fiscal 4394706, 

cont nr. RO24TREZ24A670600591200X, deschis la Trezoreria Municipiului Slatina, tel. 0249/431080, 0249/431101, 

fax 0249/431122, reprezentat legal prin Marius OPRESCU – Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, pe de o parte, în 

calitate de autoritate finanțatoare 

şi 

Unitatea de cult……..…....…....………….., cu sediul în ……..….....……, Cod fiscal …………… având contul 

nr. …….....................................………….. deschis la ……..………...., reprezentată de…………………., pe de altă 

parte,  în calitate de beneficiar. 

 

Art.2. Obiectul contractului  

Consiliul Judeţean Olt se angajează să sprijine financiar conform prevederilor bugetare cu suma totală de 

……………….…… Unitatea de cult ……………………………………............................................…………., pentru 

……………………………………..……………………………………………………….…  

Art.3. Durata contractului 

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi produce efecte până la data de 

31.12.2017. 

3.2. Unitatea de cult are obligaţia să utilizeze sumele în anul bugetar în care s-a acordat sprijinul financiar.  

Art.4. Modalităţi de plată 

4.1. Consiliul Judeţean Olt dispune efectuarea plăţilor către unitatea de cult, prin virament în contul bancar al 

acesteia.     

4.2. Sprijinul financiar se acordă într-o singură tranşă.  

 Art.5. Justificarea sprijinului financiar 

5.1. Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat cuprinde următoarele : 

• dosar de încopciat; 

• adresă de înaintare modelul  inscris in anexa nr.3 la Ghidul  solicitantului aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt  nr. 33 /23.03.2017.       

• centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile şi dovada plăţii acestora (ordin de 

plată, chitanţe sau bonuri fiscale).  

• raportul de justificare modelul inscris in anexa nr.4 la Ghidul solicitantului aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt  nr. 33 /23.03.2017.       

•  copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii finantarii de la Consiliul Judetean Olt 

sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat . 



 

•  facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase 

privind viramente bancare, după caz;  

• chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu  următoarele: scopul plății, operațiunea 

pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți  vor fi utilizate doar în cazurile în 

care nu se întocmesc facturi fiscale. 

• pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanţele de mână prin care se 

atestă plata  vor cuprinde în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului în clar, precum şi seria și 

numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe raza căreia se află 

unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia.  

• dacă pe factură se menţionează execuţia unei anumite lucrări, se va ataşa obligatoriu situaţia de lucrări. 

Valoarea situaţiei de lucrări trebuie să coincidă cu valoarea facturilor. 

• dacă pe factură se menţionează execuţia unei lucrări conform unui contract, se va ataşa şi contractul 

respectiv. 

• pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a 

ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări 

sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca 

activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza 

Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată 

se vor trimite documentele justificative prevăzute mai sus (art. 15 alin.(1), lit. h) coroborată cu lit. d) din Normele 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, republicată, modificată și completată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 984/2014. 

• facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de situaţii 

de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginţii 

de specialitate. 

• dacă se achită un avans din lucrare, facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a avansului 

si se va ataşa, de asemenea, contractul cu furnizorul respectiv. 

• actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării. 

• toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor  purta mentiunea „conform cu originalul” 

si vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar, Documentele 

justificative trebuie sa fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; nu se admit documente trimise prin fax. 

• Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi justificarea utilizării acestora de 

către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult beneficiară a 

sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului 

organelor abilitate potrivit legii. 

• Nu se vor admite la justificare: 

- documente care conţin achiziţii de materiale sau prestări de servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat 

sprijinul financiar. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în  devizul prezentat la dosarul de acordare. 

- facturi emise sau plătite înainte de primirea ajutorului financiar sau emise în anii precedenţi acordării 

sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea ajutorului financiar. 

• Data limită a justificării: 

        Potrivit prevederilor cap.IV, art.15, litera i) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 

82/2001, aprobate prin H.G. nr. 1470/2002,  republicată,  modificată si completată prin Hotărârea Guvernului 

nr.984/2014, documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a  anului 2017.  În 

cazul primirii sprijinului financiar începând cu trimestrul IV, justificarea se va face în cel mult 180  de zile de la 

primirea acestuia. 

Art.6. Obligaţiile părţilor  

6.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Olt sunt :  

a) să pună la dispozitia unităţii de cult fondurile alocate derulării lucrărilor, în condiţiile stabilite şi în limita 

sumelor aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Olt; 

b) să verifice rapoartele de justificare ale beneficiarului prin intermediul Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, 

Serviciul Buget, Impozite și Taxe;   
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  c) Direcţia Economică, Buget – Finanţe prin Serviciul Buget, Impozite și Taxe în funcţie de prevederile bugetare, 

conform hotărârilor de Consiliu Judeţean, va alimenta conturile unităţii de cult şi va primi toate documentele privind 

justificarea sprijinului financiar acordat şi va răspunde de încadrarea în prevederile bugetare.  

6.2. Obligaţiile unităţii de cult sunt :  

a) să justifice sprijinul financiar conform prevederilor art. 5 din prezentul contract ;  

b) să respecte procedura privind modul de acordare a sumelor reprezentând sprijin, de care pot beneficia unităţile 

de cult potrivit legii ; 

c) să utilizeze fondurile alocate numai pentru destinaţia stabilită conform procedurii prevăzute în Ghidul 

solicitantului şi în prezentul contract;  

d) să prezinte documentele justificative Consiliului Judeţean Olt, în copii xerox, care vor fi certificate 

obligatoriu prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului, cu specificarea „conform cu originalul”, pentru 

validarea plăţilor; 

e) să prezinte, la solicitarea Consiliului Judeţean Olt, orice informaţie sau document ce priveşte derularea 

proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică platile, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;  

f) să nu comunice, în nicio situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Consiliului Judeţean Olt, informaţii 

confidenţiale aparţinând Consiliului Judeţean Olt sau obţinute de el în baza relaţiilor contractuale;  

g) să restituie Consiliului Judeţean Olt, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise a acestuia, 

sumele întrebuinţate în alte scopuri decât desfăşurarea lucrărilor şi cele a căror întrebuinţare nu este dovedită; 

h) să efectueze numai cheltuieli care se încadrează în categoriile şi limitele de cheltuieli aprobate. În cazul în care 

au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depăşirea limitelor prevăzute, Consiliul Judeţean Olt va solicita returnarea 

respectivelor sume;  

i) suma ramasă necheltuită la sfârşitul lucrărilor (atunci când derularea proiectului a fost posibilă cu costuri mai 

mici faţă de cele propuse şi aprobate iniţial) va fi evidenţiată în raportul justificativ final şi va fi restituită de către unitatea 

de cult, Consiliului Judeţean Olt în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată unităţii de cult în 

scris;  

Art. 7. Monitorizare şi control 

7.1. Unitatea de cult furnizează Consiliului Judeţean Olt toate informaţiile referitoare la derularea lucrărilor pe care 

acesta i Ie solicită. Consiliul Judeţean Olt poate solicita oricând unităţii de cult informaţii cu privire la stadiul activităţilor, 

unitatea de cult având obligaţia să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.  

7.2. Unitatea de cult va transmite Consiliului Judeţean Olt informaţii privind derularea lucrărilor şi utilizarea 

sumelor primite.  

7.3. In scopul informării Consiliului Judeţean Olt, cu privire la dificultăţile apărute pe parcursul derulării lucrărilor, 

unitatea de cult va elabora şi transmite acestuia rapoarte speciale.  

Art.8. Răspunderea contractuală 

8.1. Unitatea de cult răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate Consiliului 

Judeţean Olt, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului şi care ii sunt imputabile.  

8.2. Unitatea de cult răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii aprobărilor, 

autorizaţiilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu reglementările în vigoare.  

8.3. Unitatea de cult răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.  

8.4. Unitatea de cult răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă 

de minimum 10 ani de la data încetării raporturilor contractuale.  

8.5. Consiliul Judeţean Olt nu este răspunzător pentru prejudiciile produse unităţii de cult, de către personalul 

acesteia sau de alte persoane în timpul executării lucrărilor.  

8.6. Unitatea de cult este singura persoană responsabilă pentru modul în care sprijinul financiar este folosit, 

răspunderea Consiliului Judeţean Olt nu va fi în niciun fel angajată în cazul în care unitatea de cult va fi ţinută 

responsabilă faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în derularea lucrărilor şi în nicio altă situaţie ce decurge dintr-o 

acţiune sau inacţiune ilicită a unităţii de cult legată de sprijinul financiar acordat prin prezentul contract.  

8.7. Consiliul Judeţean Olt nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către unitatea de cult sau de 

către angajaţii, colaboratorii sau consultanţii acesteia.  

8.8. Unitatea de cult este răspunzătoare de respectarea legislaţiei fiscale şi răspunde pentru plata taxelor, 

impozitelor şi altor obligaţii către bugetul statului sau bugetul local presupuse de derularea lucrărilor al căror titular este, 

cât şi a penalizărilor ce decurg din întârzierea acestor plăţi.  

Art.9. Cesiunea şi subcontractarea 

9.1. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta.  



 

Art.10. Modificarea  

10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte adiţionale prin acordul de 

voinţă al părţilor.  

 Art.11. Rezilierea contractului 

11.1. Contractul poate fi reziliat unilateral în caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale . 

11.2. PACT COMISORIU EXPRES:  

In caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, la solicitarea Consiliului Judeţean Olt, fără 

punere în întârziere şi fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care unitatea de cult nu-şi execută obligaţiile 

contractuale (total sau parţial).   

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, fără a fi necesară notificarea.  

11.3. În cazul rezilierii contractului, ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, unitatea de cult este obligată 

în termen de 15 zile calendaristice să returneze Consiliului Judeţean Olt sumele primite, cu care se reîntregesc creditele 

bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor proiecte din cadrul programului.  

11.4. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, unitatea de cult datorează penalităţi de întârziere, 

conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare care se constituie în venituri ale bugetului local al Consiliului 

Judeţean Olt.  

Art.12. Încetarea contractului  

12.1. Contractul încetează în caz de:  

- expirarea termenului contractual;  

- acordul de voinţă exprimat în scris de părţile contractante ;  

- reziliere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.  

12.2. În cazul încetării contractului conform punctului 12.1, unitatea de cult este obligată la restituirea 

disponibilităţilor rămase neutilizate.  

Art.13. Forţa majoră  

13.1. Forţa majoră, aşa cum este ea definită prin lege, apară de răspundere partea care o invocă în termen.  

13.2. Unitatea de cult nu este îndreptăţită la plată dacă este împiedicată din cauze de forţă majoră, să-si 

îndeplinească obligaţiile contractuale. Forţa majoră trebuie anunţată în scris în termen de 10 zile de la apariţia ei, iar la 

dispariţia forţei majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parţială a lucrărilor are drept 

rezultat plata parţială, unitatea de cult având obligaţia să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării 

lucrărilor.  

13.3. Pe durata imposibilităţii executării obligaţiilor, părţile se vor consulta reciproc cu privire la măsurile 

corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă evenimentul se produce şi continuă pe o perioadă mai mare de 60 de zile, 

părţile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.  

Art.14. Penalităţi 

14.1. În cazul în care unitatea de cult întârzie în realizarea obligaţiilor contractuale, aceasta datorează penalităţi de 

întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie ca venituri ale bugetului local al 

Consiliului Judeţean Olt.  

Art.15. Litigii 

15.1 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă in termen 

de 15 zile calendaristice de la apariţia lor. Eventualele litigii care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate 

de instanţa de judecată competentă.  

Art.16. Dispoziţii generale şi finale 

16.1 Comunicări  

a) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul prezentului contract sau care 

va fi comunicată celeilalte părţi în scris, utilizând mijloace care permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. Dacă 

expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.  

b) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor transmite la următoarele adrese: 

 - pentru Consiliul Judeţean Olt : municipiul Slatina, B-dul. A.I.Cuza nr. 14, Judeţul Olt ; 

-  pentru unitatea de cult ………………………………….:  

16.2. Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în forma scrisă, pe suport care să permită 

înregistrarea acestora.  

16.3. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeaşi forţă de drept, asigurându-se 

câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 



 

Consiliul Judeţean Olt                                                                                 Unitatea de cult 

                                                                   

    PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

VICEPREŞEDINTE 

   Ioan CIUGULEA 

 

    Director Executiv                                                    

Constanţa DUMITRU                                                   

 

Şef Serviciu Buget, 

 Impozite și Taxe 

 Nicolaie BUŞOIU 

 

                  Şef Serviciu            

           Juridic – Contencios     

     Ana Venera ŞTEFĂNESCU 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare post în statul de funcții al Direcției Județene  

de Evidență a Persoanelor Olt 

 

Având în vedere:  

▪ expunerea de motive nr.4662/15.05.2017 la Proiectul de hotărâre nr.4663/15.05.2017; 

▪ raportul nr.4664/15.05.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

▪ raportul nr.4977/24.05.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

▪ raportul nr.5017/24.05.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

▪ raportul nr.5026/24.05.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Știinţifică, Sănătate, 

Familie,  Protecţie Copii şi Culte; 

▪ adresa nr.1427/08.05.2017 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt  înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.4502/09.05.2017; 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la aprobare stat de funcții 

pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu modificările și ulterioare; 

▪ prevederile Dispoziției Directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt  

nr.108/10.11.2015 referitoare la încetarea aplicabilității Dispoziției nr.46/2013, emisă de Directorul Executiv al 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, privind prelungirea detașării domnului Chivu Aurel; 

▪ prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ prevederile cap. I, pct. A, lit.c) din ANEXA I la Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare 

în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, 

modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2017, 

 



 

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

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă transformarea postului vacant aferent categoriei funcționarilor publici de 

execuție de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, de la Compartimentul Ghișeu Unic din 

cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt (poziția nr.9 

în Statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.169/27.11.2014, cu modificările ulterioare), în consilier, clasa I, grad profesional 

principal. 

Art. 2. Statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.169/27.11.2014, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu 

prevederile art.1 la prezenta hotărâre. 

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

aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, Serviciului 

Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.   

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

                                                                                                                                 Contrasemnează  

                                                                                                                                     Secretar al județului 

                                                                                                          Gabriel BULETEANU  

Slatina  25.05.2017 

Nr.75 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30   voturi ,,pentru” 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt la organizarea  

“Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.  4807/17.05.2017  la Proiectul de hotărâre nr.  4808/17.05.2017; 

- Raportul comun nr. 4809/17.05.2017 al Direcției Economice, Buget –Finanțe și al Serviciului Juridic-

Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

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

omului și relații cu cetățenii, nr. 4978/24.05.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea 

Domeniului Public și Privat al Județului, nr. 5005/24.05.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție copii și 

culte, nr. 5027/24.05.2017; 

- Adresa  Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt nr. 358 /09.05.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 4508/09.05.2017; 



 

- 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, rectificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

67/27.04.2017; 

 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b) și e), alin.(6) lit. a), art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(2) 

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

modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport 

și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-

a la fotbal pe teren redus, rezervat copiilor născuți în anul 2006, care se va desfășura în perioada 10-

11.06.2017. 

Art. 2.  (1) Consiliul Județean Olt va sprijini organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a, 

cu suma de 1200 lei necesară achiziționării unui set complet de echipament sportiv ce va fi acordat cu titlu 

de premiu echipei caștigătoare a turneului. 

         (2) Suma de 1200 lei va fi alocată din bugetul propriu al Județului Olt, de la capitolul  51.02. 

“Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 “Autorități executive și legislative“, paragraful 

51.02.01.03. “Autorități executive“, titlul II “Bunuri și servicii”. 

Art. 3. Instituțiile partenere - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de 

Fotbal Olt vor prezenta Consiliului Județean Olt- Direcției Economice, Buget-Finanțe, în termen de 15 zile 

de la încheierea turneului, documente justificative privind utilizarea sumei aprobate de la bugetul județului 

Olt, conform destinației. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Buget, Impozite 

și Taxe, Serviciului Financiar –Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt și Asociației Județene de Fotbal Olt în vederea aducerii la 

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului- Județul Olt. 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                       Contrasemnează, 

                                                                                                                                        Secretarul Județului 

                                                          Gabriel BULETEANU 

Slatina, 25.05.2017 

NR. 76     

Prezenta hotarâre a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru” și o abținere. 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la:  aprobare transformare  posturi  în  statul  de funcții 

al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 

Având în vedere:  

➢ expunerea de motive nr.4671/15.05.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre                     

nr.4672/15.05.2017;  

➢ raportul nr.4673/15.05.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.4979/24.05.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.5028/24.05.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 



 

➢ raportul nr.5018/24.05.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

➢ raportul nr.5006/24.05.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget – Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public  şi  Privat al Judeţului ; 

➢ adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.12231/12.05.2017 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Olt sub nr.4636/12.05.2017; 

➢ 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.291/24.04.2017 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-nei. dr.Nedelcu Maria Raluca, medic rezident an IV, 

specialitatea medicină legală la Serviciul Județean de Medicină Legală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.293/25.04.2017 referitoare la 

promovarea în funcția de medic specialist a d-nei. dr. Nita Virginia Oana, medic rezident an IV, 

specialitatea nefrologie la Secția Nefrologie; 

➢ prevederile art.180 alin.(1) lit a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.947/2009; 

➢ prevederile art.1, pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.921/2006 privind stabilirea 

atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

➢ prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr.53/2003 - Codul  Muncii,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico sanitar şi auxiliar 

sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico - socială’’) din anexa nr. III la Legea - 

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

modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinului  Ministrului Sănătății 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  Ministrului Sănătății nr.1470/2011; 

 

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 două 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, după cum urmează: 

- începând cu data de 24.04.2017, postul de medic rezident anul IV, specialitatea medicină  legală, de la 

Serviciul Județean de Medicină Legală, (poziția nr.2311 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; 

- începând cu data de 01.05.2017, postul de medic rezident anul IV, specialitatea nefrologie, de la Secția 

Nefrologie, (poziția nr.801 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. 



 

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  25.05.2017 

Nr.77   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30  voturi ,,pentru” 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4741/16.05.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.4742/16.05.2017; 

- Raportul nr.4743/16.05.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4980/24.05.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.5009/24.05.2017 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget – finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raportul nr.5019/24.05.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de 

agrement; 

- Raportul nr.5030/24.05.2017 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, 

familie, protecție copii și culte; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.131/27.12.2007 cu privire la înființarea, organizarea și 

funcționarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 

Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.203/24.11.2016 cu privire la aprobare organigramă și stat de 

funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- Adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 

Olt nr.123/11.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.4606/11.05.2017; 

- Deciziile Directorului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt nr.26/30.03.2017 și nr.28/30.03.2017; 

- 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.1 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr.IV - CAPITOLUL V, lit.b) 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.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 hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă transformarea a 2 posturi vacante din statul de funcții al Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.203/24.11.2016, după cum urmează: 

- postul vacant de referent, grad profesional I, nivel studii superioare (poziția nr.2 în statul de 

funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.203/24.11.2016), se transformă în post de 

referent, grad profesional IA, nivel studii superioare; 

- postul vacant de referent, grad profesional I, nivel studii superioare (poziția nr.7 în statul de 

funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.203/24.11.2016), se transformă în post de 

referent, grad profesional debutant, nivel studii superioare. 

Art.2. Statul de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.203/24.11.2016, se 

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

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

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

Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt în vederea 

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

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                                    Gabriel BULETEANU 

Slatina 25.05.2017 

Nr.78 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.4691/15.05.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.4692/15.05.2017; 

- Raportul nr.4693/15.05.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4981/24.05.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.5012/24.05.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Județului; 

- Raportul nr.5020/24.05.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- Raportul nr.5031/24.05.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.2554/11.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.4616/11.05.2017; 



 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.2559/11.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.4617/11.05.2017; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.14/02.05.2017; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.461/ 27.10.2015 

referitoare la: încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Georgescu Teohari din 

funcția de medic specialist psihiatru, în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.62/ 10.05.2017 

referitoare la: promovarea domnului Belghiru Cătălin Florin, consilier juridic în cadrul Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, de la gradul profesional de consilier juridic I la gradul profesional de 

consilier juridic IA și stabilirea salariului corespunzător; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.63/10.05.2017 

referitoare la: promovarea domnului Vișan Lucian, referent cu studii medii în cadrul Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci, de la gradul profesional de referent II la gradul profesional de referent I și stabilirea 

salariului corespunzător; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.64/10.05.2017 

referitoare la: promovarea doamnei Coșobea Mariana, din funcția de magaziner cu studii medii în cadrul 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în funcția de referent de specialitate, gradul III – cu studii 

superioare și stabilirea salariului corespunzător;     

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului 

managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică Olt 

la Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică Olt 

și Consiliul Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015 cu privire la aprobare organigramă și 

stat de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății 

Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.15 din Normele  metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății 

către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile Cap.I pct.2 lit.a) din Anexa nr.III la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.3, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Începând cu data de 01.05.2017, se aprobă transformarea următoarelor posturi, ca 

urmare a promovării în grade sau trepte imediat superioare: 

a) consilier juridic, gradul profesional I, nivel studii S, din cadrul Compartimentului Juridic al 

Personalului Tehnic, Economic, Informatică și Administrativ (poziția nr.149 în Statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.140/29.10.2015, cu modificările ulterioare) în post de consilier juridic, gradul profesional IA, nivel 

studii S; 

b) magaziner, nivel studii M, din cadrul Biroului Securitatea Muncii, PSI, Protecție Civilă, Situații de 

Urgență, Autorizații, Administrativ și Aprovizionare-Manipulare Depozitare și Deservire Mijloace de 

Transport al Personalului Tehnic, Economic, Informatică și Administrativ (poziția nr.157 în Statul de 

funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 



 

nr.140/29.10.2015, cu modificările ulterioare) în post de referent de specialitate, gradul profesional III, 

nivel studii S; 

c) referent, treaptă profesională II, nivel studii M, din cadrul Biroului Securitatea Muncii, PSI, 

Protecție Civilă, Situații de Urgență, Autorizații, Administrativ și Aprovizionare-Manipulare 

Depozitare și Deservire Mijloace de Transport al Personalului Tehnic, Economic, Informatică și 

Administrativ (poziția nr.158 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015, cu modificările ulterioare) în post de referent, 

treaptă profesională I, nivel studii M. 

Art.2. Începând cu data de 01.06.2017, se aprobă transformarea următoarelor posturi: 

a) medic specialist, nivel studii S, din cadrul Secției I Psihiatrie a Personalului Medico – Sanitar, 

(poziția nr.5 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015, cu modificările ulterioare) în post de medic rezident, an IV, 

nivel studii S; 

b) economist, gradul profesional IA, nivel studii S, din cadrul Biroului Financiar Contabil al 

Personalului Tehnic, Economic, Informatică și Administrativ (poziția nr.153 în Statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.140/29.10.2015, cu modificările ulterioare) în post de economist, gradul profesional I, nivel studii S. 

Art.3. Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în Anexa nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 

corespunzător cu prevederile art.1 și art.2 din prezenta hotărâre. 

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

Umane și Managementului Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                                       Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 25.05.2017 

Nr.79 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi “pentru”  

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                                                             

cu privire la: 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”; 

- aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul 

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

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.4717/16.05.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 4718/16.05.2017; 

- raportul nr.4719/16.05.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  

- raportul nr.4982/24.05.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 



 

- raportul nr.4989/24.05.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice 

şi Comerţ; 

- raportul nr.5021/24.05.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- raportul nr.5032/24.05.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

- 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.61/27.04.2017 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; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și alin.(2), art.3 alin.(1), art.4, art.5, art.13 alin.(8), art.14 alin.(1) și 

art.16 din 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.61/27.04.2017; 

- Raportul final nr.4168/26.04.2017 privind evaluarea anuală a managementului Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” realizat în perioada 14.06.2016-

31.12.2016; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.4164/26.04.2017, prin care i-a fost adus la cunoștința managerului 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, nota finală și concluziile 

raportului întocmit de comisie; 

- comunicarea nr.4301/02.05.2017, prin care Consiliul Județean Olt a adus la cunoștința publică rezultatul 

final al 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 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 art.II din Ordonanța de Urgență nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de Urgență 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.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 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 rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, pentru perioada 14.06.2016-31.12.2016, concretizat în nota 



 

finală 9,22, notă obținută de domnul Crețeanu Ion – manager al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, conform Raportului final nr.4168/26.04.2017 al comisiei de evaluare. 

Art.2 Se aprobă continuarea exercitării contractului de management pentru domnul Crețeanu Ion - 

manager al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

Art.3 Împotriva măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre, domnul Crețeanu Ion, se poate 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, Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, domnului Crețeanu Ion, în vederea 

aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                     Secretar al Județului                     

                                                                                      Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 25.05.2017  

Nr.80  

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru  

Serviciul Județean de Pază Olt. 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4736/16.05.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.4737/16.05.2017; 

- Raportul nr. 4738/16.05.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr. 4997/24.05.2017 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, pentru organizarea 

si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, conservarea 

monumentelor istorice si de arhitectura; 

- Raportul nr. 4983/24.05.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr. 5022/24.05.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de 

agrement; 

- Raportul nr. 5013/24.05.2017 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget – finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raportul nr. 5013/24.05.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice si 

comerț; 

- adresa Serviciului Județean de Pază Olt nr.495/15.05.2017 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.4701/15.05.2017; 

- adresa Instituției Prefectului, jud. Olt nr.20763/20.04.2017 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.3889/21.04.2017; 

- prevederile art.20 din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției 

Comunitare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr. I, cap. II, lit. A, pct. 1, lit. b), Anexei nr. VII, art. 83, lit. j) și Anexei nr. VIII, cap. I, 

art. 4 la Legea cadru nr.284/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. XVI alin. (2) lit. b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 

sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 



 

- prevederile art.1 alin. (1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. III alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările ulterioare, 

 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.  1. Se aprobă desființarea a doua posturi de agent de pază. 

Art. 2. Se aprobă schimbarea denumirii Compartimentului Juridic, Contabilitate, Achiziții publice în 

Compartimentul Contabilitate, Achiziții publice. 

Art.  3.  Se aprobă transformarea postului vacant de consilier juridic gradul IA în postul de inspector 

de specialitate gradul IA, studii superioare. 

Art.  4.    Se aprobă organigrama și statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt la nivelul a 90 

posturi conform anexelor nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre, după cum urmează: 

- personalul de conducere                - 3 posturi; 

- personal tehnico-economic, de altă 

specialitate și administrativ    - 7 posturi; 

- personal de pază      - 80 posturi.  

TOTAL          90 posturi 

 

Art. 5. La data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art. 6. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Serviciului Județean de Pază Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                         Contrasemnează, 

                                                    Secretar al județului 

                                                   Gabriel BULETEANU 

Slatina 25.05.2017 

Nr. 81 

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4766/16.05.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.4767/16.05.2017; 

- Raportul nr.4768/16.05.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr.4984/24.05.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 



 

- raportul nr.5014/24.05.2017 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget– Finanţe, 

Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- raportul nr.5023/24.05.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement; 

- raportul nr.5033/24.05.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 

Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- Adresa nr.356/16.05.2017 a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr. 4751/16.05.2017; 

- Raportul final nr.355/16.05.2017 al examenului de promovare în grad profesional organizat de 

Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ în data de 15.05.2017; 

- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.27, art.44 alin.(1), (2) și (4) din Legea bibliotecilor 

nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile din Anexa I, Cap.II, lit.C și D, Anexa IV, Cap.II, lit.a) și b) și Cap.VI lit.c, din Legea 

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

modificările ulterioare; 

- prevederile art.3 alin.(1) din OUG nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.9/2017; 

- prevederile art.41 alin.(2) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate și a aparatului permanent de lucru al Consiliului Județean Olt precum și 

din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordinate Consiliului Județean Olt, aprobat prin 

Dispozția Președintelui Consilului Județean Olt nr.260/29.06.2011, completat prin Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Olt nr.341/18.08.2011 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.175 din 17.12.2015 cu privire la aprobarea 

reorganizării Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, aprobarea organigramă, stat de funcţii şi 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“; desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion 

Minulescu“, 

 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), 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 administrației publice locale 

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

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1. Se aprobă transformarea a două posturi în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt 

,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015, după cum urmează: 

➢ transformarea postului de bibliotecar, grad profesional I, nivel studii S, din cadrul Serviciului 

Relații cu publicul, comunicarea colecțiilor, activități culturale și asistență metodică (poziția nr.4 în 

Statul de Funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.175/17.12.2015), în post de bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S; 

➢ transformarea postului de bibliotecar, grad profesional I, nivel studii S, din cadrul Biroului 

Resurse umane, contabilitate, informatizare, Biblionet și administrativ (poziția nr.38 în Statul de 

Funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.175/17.12.2015), în post de bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S. 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf


 

Art.2. Statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015, 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 Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                       Contrasemnează, 

                                               Secretar al județului 

                                              Gabriel BULETEANU 

Slatina:25.05.2017 

Nr. 82 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru”. 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de persoane prin 

curse regulate speciale Societăţii Comerciale EDYTRANS OLITUR 2016 S.R.L. 

 
 

Având în vedere :  

- Expunerea de motive nr. 4811/17.05.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  4812/17.05.2017; 

- Cererea doamnei LIXANDRU OLESIA în calitate de administrator al S.C. EDYTRANS OLITUR 2016 

S.R.L. cu sediul în localitatea Slatina, str. Agricultorului, nr.36A, județul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 

cu nr. 4800/17.05.2017, prin care solicită acordarea unei licențe de traseu pentru servicii de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  SLATINA- CATANE-PERIEȚI; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 690/17.05.2017, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt cu nr. 4810/17.05.2017; 

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

Olt  nr. 4813/17.05.2017; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 4991/24.05.2017; 

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

protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 4998/24.05.2016; 

- Prevederile art.5, art.17 alin.(1) lit.p) şi ale art.38 alin.(7) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

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

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

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta hotărâre:  
 

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

OLITUR 2016 S.R.L.pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul SLATINA-CATANE-PERIEȚI, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de compartimentele de specialitate de 

transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate şi după achitarea tarifului stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.174/20.12.2013. 



 

Art.3. Licența de traseu va avea valabilitatea de la data de 01.06.2017 până la data de 09.04.2018. 

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

Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

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

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

sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea transportului public local; 

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenţei de transport. 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. EDYTRANS OLITUR 2016 S.R.L.  în vederea 

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

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                     Contrasemnează, 

                                               Secretar al județului 

                                                Gabriel BULETEANU 

Slatina 25.05.2017  

Nr. 83 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ,,pentru”. 

 

ROMÂNIA                                                                                                                   ANEXA  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                     la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                                   

Direcţia Tehnică şi Investiţii                                                                               nr. 83/25.05.2017 

Autoritatea Judeţeană de Transport             

  

Tabel privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate speciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                                        Contrasemnează 

                                                                                                                                       Secretar al Judeţului 

                                                                                                        Gabriel   BULETEANU  

       Director Executiv 

         Cornel MOTOI 

                                                                                                                           Şef Serviciu 

                                                                                                                       Costinel  NETCU 

 

 

Nr. 

Crt. 

Seria şi nr. licenţei 

de traseu 

Operatorul de transport 

rutier căruia i s-a 

atribuit licenţa de 

traseu 

Traseul/ Auto 

 

 

1. 
Seria LST OT 

nr.0000096 

Valabilă până la data 

de 09.04.2018 

SOCIETĂȚII 

COMERCIALE  

EDYTRANS OLITUR 

2016 S.R.L. 

 
SLATINA-CATANE-

PERIEȚI 

OT-42-EDY 



 

 

 

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. 4895/22.05.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 4896/22.05.2017 ; 

➢ raportul nr. 4897/22.05.2017 al Serviciului Dezvoltare Regională; 

➢ raportul nr. 5015/24.05.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢  raportul nr.4999/24.05.2017  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.6944/17.05.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 4826/17.05.2017  privind solicitarea de clarificări în etapa precontractuală pentru  

proiectul “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, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.43/12.04.2017, se modifică, după cum urmează: 

 

1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 – Indicatorii tehnico-economici 

rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie 

“ 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.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 7.007.393,98 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, 25 mai   2017 

Nr. 84 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 30 de voturi “Pentru” 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

                       - desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii  

                         Teritoriale de Ordine Publică 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4958/24.05.2017 la Proiectul de Hotărâre nr.4959/24.05.2017; 

- raportul Serviciului Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională nr. 4960/24.05.2017; 

- prevederile  Hotărârii Guvernului nr.331/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin 

detașare în condițiile legii a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Ionuț 

COTARCEA;  

- prevederile  Hotărârii Guvernului nr.332/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în 

condițiile legii a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Radu-George IONIȚĂ; 

- adresa nr.22710/Nesecret/24.05.2017 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt, înregistrată la Consiliului 

Judeţean Olt sub nr. 4954/24.05.2017, prin care se propune validarea ca membru al A.T.O.P. a domnului 

Radu-George IONIȚĂ-Subprefect  al Judeţului Olt; 



 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/29.09.2016 cu privire la validarea desemnării nominale a 

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.199/27.10.2016 cu privire la constatare pierdere a calităţii de 

membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate 

de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;  

- prevederile art. 17 alin.(1), (2) și (3) din Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române  nr. 

218/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 și art.7- 9 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre 

 

Art.1. Se constată pierderea calităţii de membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

de către domnul Ionuț COTARCEA, urmare a încetării exercitării funcției de subprefect al județului Olt. 

Art.2.Se ia act de desemnarea nominală a domnului Radu-George IONIȚĂ-  Subprefect al Judeţului 

Olt, în calitate de membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 

Art.3.Se validează desemnarea nominală ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a domnului Radu-George IONIȚĂ,  Subprefect al judeţului Olt.   

Art.4. Componența actuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în urma modificărilor survenite 

este următoarea: 

1. Radu-George IONIȚĂ – Membru 

2.Eugen Cătălin FLORESCU- Membru 

3. Tudor Dorel DREJOI- Membru 

4. Adrian TĂNASE- Membru 

5. Adrian Constantin  POP  - Membru 

6.Petre ȘTEFAN- Membru 

7. Pavel BELINSKI- Membru 

8.Ion Lucian BONDRESCU- Membru 

9. Ioan NEDELEA- Membru 

10. Niculae FLOREA - Membru 

11. Lucian NIŢU  - Membru 

12. Nicolae VITAN  - Membru 

13.Gheorghiţă BRÂNARU- Membru 

14.Sabin Paul BRATU- Membru 

15.Dumitru DUMITRAȘCU- Membru 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Relaţii Publice, A.T.O.P. şi Transparenţă Decizională,  

Direcției Economice Buget -Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică, domnului Ionuț COTARCEA, domnului Radu-George IONIȚĂ în vederea aducerii 

la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt  și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARUL JUDEȚULUI OLT 

                                                                                                                  Gabriel BULETEANU 

 

Slatina 25.05.2017 

Nr.85 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 30 voturi “pentru” 

  



 

 

II. PROCES - VERBAL privind centralizarea pe județ a voturilor și rezultatului alegerilor pentru PRIMARI  

la alegerile locale din data de 11 iunie 2017 

 

 



  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
   



 

 
 



 

 


