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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 MAI 2017 

 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr.5961/16.06.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.5962/16.06.2017; 

➢ raportul nr.5963/16.06.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.6362/27.06.2017 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. 42627/12.06.2017, 

comunicat cu adresa nr. 42628/12.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

5747/13.06.2017; 

➢ 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 MAI 2017, după cum urmează:   

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna 

MAI 2017 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

MAI 2017 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

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

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
246.849 51.663 298.512 93,38 3.196,74 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
129.918 29.090 159.008 56,22 2.828,32 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
153.328 46.224 199.552 61,00 3.271,34 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
130.486 39.917 170.403 52,00 3.276,98 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
126.455 40.667 167.122 72,65 2.300,37 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
117.230 26.339 143.569 37,00 3.880,24 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

46.144 25.427 71.571 29,58 2.419,57 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
29.232 10.522 39.754 10,61 3.746,84 

9 TOTAL 979.642 269.849 1.249.491 412,44 3.029,51 

 

 

 

 



 

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, 29.06.2017 

Nr. 86 

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

NR.MD/M 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt  

ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al  

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” 

 

 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.5761/13.06.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.5762/ 

13.06.2017; 

- Raportul nr.5763/13.06.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.6368/27.06.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.6386/27.06.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- adresa Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” 

nr.965/17.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.4821/17.05.2017; 

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

organizarea și funcționarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Oltulˮ; 

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

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

Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului”, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/27.04.2017 cu privire la încadrarea 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria 

instituțiilor de spectacole; aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”; 

- prevederile art.19 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.57/27.04.2017; 



 

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

Urgență a Guvernului nr.118/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.(1)-(2) și art.19 din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile 

și companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat 

artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin.(1) litera f), art.97 alin.(1) şi 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 desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt ca membru în cadrul Consiliului 

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

după cum urmează:  

− Valeria Gălan, Consilier județean – membru. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.  

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

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

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, doamnei Valeria Gălan, 

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

 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                              Secretar al județului 

                                                                                                                    Gabriel BULETEANU 

 

SLATINA, 29.06.2017 

NR.87 

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

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

 

 
 

Având în vedere :  

-  Expunerea de motive nr. 5871/15.06.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.5872/15.06.2017; 

- Cererea domnului MUNTEANU MARIAN în calitate de administrator al RAISSAN SPRINTOUR S.R.L cu 

sediul în localitatea Priseaca, str.Principală, nr.426, județul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 

4583/11.05.2017, prin care solicită acordarea unei licențe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  POTCOAVA (SINEȘTI)-SCORNICEȘTI. 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 819/08.06.2017, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt cu nr. 5291/08.06.2017; 



 

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

Olt  nr. 5873/15.06.2017; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 6452/28.06.2017; 

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

omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 6433/28.06.2017; 

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

protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 6441/28.06.2017; 

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

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta hotărâre:  
 

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

SPRINTOUR S.R.L. pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul POTCOAVA (SINEȘTI) - SCORNICEȘTI, 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 01.07.2017 până la data de 08.03.2020. 

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

Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

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

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

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

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenţei de transport. 

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

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.  în 

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

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                                            Contrasemnează 

                                                                            Secretar al Judeţului 

                                                                            Gabriel BULETEANU 

 

 

 

 

Slatina 29.06.2017  

Nr.88 

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

 
                                                                                                            



 

                                                                ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88/29.06.2017 

 
 

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

regulate speciale pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

 

 

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.0000098 

Valabilă până la data de 

08.03.2020 

SOCIETĂȚII 

COMERCIALE  

RAISSAN SPRINTOUR 

S.R.L. 

POTCOAVA (SINEȘTI)- 

SCORNICEȘTI 

OT-28-YSA 

OT-19-YSA 
 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                                Contrasemnează 

                                     Secretar al Judeţului 

                                                                                                                 Gabriel   BULETEANU  

       Director Executiv 

         Cornel MOTOI 

                                                                                                                                              Şef Serviciu 

                                                                                                                       Costinel  NETCU 

 
 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la transformare post în statul de funcții al  

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

 

 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.5853/14.06.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.5854/ 14.06.2017; 

- Raportul nr.5855/14.06.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.6369/27.06.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.6387/27.06.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.6435/28.06.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

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

nr.1012/29.05.2017, înaintată Consiliului Județean Olt și înregistrată sub nr.5721/ 12.06.2017; 

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

funcționarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Oltulˮ; 

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

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

pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltuluiˮ;  

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

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



 

pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/27.04.2017 cu privire la încadrarea Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria instituțiilor de spectacole; 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”; 

- prevederile Dispoziției Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului“ nr.149/01.05.2017 referitoare la încadrare în funcția de Solist instrumentist, grad profesional 

debutant, nivel studii S și stabilire drepturi salariale pentru domnul MARINESCU PETRE-CRISTIAN; 

- prevederile Deciziei Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului“ nr.154/19.05.2017 referitoare la încetare contract individual de muncă cu acordul părților 

pentru domnul MARINESCU PETRE-CRISTIAN - Solist instrumentist, grad profesional debutant, nivel 

studii S; 

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

Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, 

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

- prevederile art.1, art.4 alin.(1)-(2), art.5 alin.(1), art.12 alin.(1) și (11) și art.13 din Ordonanța Guvernului 

nr.21/2007 privind instituțiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității 

de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- prevederile Cap.I lit.b) pct.1 din Anexa nr.IV la Legea – cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

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

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(5) lit.a) pct.1 și 4, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și 

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.07.2017, transformarea postului vacant de solist 

instrumentist, grad profesional debutant, nivel studii superioare în cadrul Secției Muzicale (poziția 

nr.21 în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului“, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare 

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

Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“, cu 

modificările și completările ulterioare) în solist instrumentist, treaptă profesională III, fără nivel studii. 

Art.2 Statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din 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 Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

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

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

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – jud. Olt.   

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                              Secretar al județului 

                                                                                                                                Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 29.06.2017 

NR.89 

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



 

HOTĂRÂRE    

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

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.6051/20.06.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.6052/ 20.06.2017; 

- Raportul nr.6053/20.06.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.6370/27.06.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.6388/27.06.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.6434/28.06.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.1681/27.03.2017 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.2839/27.03.2017, prin care spitalul a comunicat consiliului modificările în structura organizatorică actuală; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.2924/29.03.2017, prin care a solicitat Ministerului Sănătății avizul pentru 

modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- Avizul Ministerului Sănătății, transmis cu adresa nr.XI/A/20322/FB/4884/29.05.2017 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.5653/09.06.2017; 

- adresa nr.5701/12.06.2017, prin care Consiliul Județean Olt a înaintat Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, în copie, adresa nr.XI/A/20322/FB/4884/29.05.2017 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.5653/09.06.2017, prin care Ministerul Sănătății a avizat structura organizatorică a spitalului; 

- Nota de fundamentare nr.3170/15.06.2017 cu privire la normativul de personal din cadrul Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci;  

- 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; 

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

funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.35/25.02.2016 cu privire la transformare posturi în statul de 

funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.160/29.09.2016 cu privire la transformare post în statul de 

funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.187/27.10.2016 cu privire la transformare posturi în statul de 

funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.79/25.05.2017 cu privire la transformare posturi în statul de 

funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.187/30.03.2017 referitoare la numire în 

funcția de manager interimar la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; stabilire drepturi salariale; exercitare 

atribuții; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.188/31.03.2017 referitoare la numire în 

funcția de director medical interimar la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; stabilire drepturi salariale; 

exercitare atribuții; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.219/05.05.2017 cu privire la numirea în 

funcția de director financiar – contabil interimar al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; stabilire drepturi 

salariale; exercitare atribuții; 

- 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.1/05.01.2016 referitoare la 

încetarea contractului individual de muncă al doamnei Lunganu Maria – îngrijitor de curățenie în cadrul Spitalului 

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 



 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.2/08.01.2016 referitoare la 

încetarea contractului individual de muncă al doamnei Radu Anamaria – infirmier în cadrul Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.3/15.01.2016 referitoare la 

încetarea contractului individual de muncă al doamnei Brumusescu Marinela – asistent medical principal în cadrul 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.6/19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Stroe Virginia pe postul de îngrijitor de curățenie în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.7/19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Andreoiu Oana pe postul de îngrijitor de curățenie în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.8/19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Bît Mariana pe postul de îngrijitor de curățenie în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.9/19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Costache Daniela pe postul de îngrijitor de curățenie în cadrul Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.10/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Bălan Mariana pe postul de îngrijitor de curățenie în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.11/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Radu Anamaria pe postul de infirmier în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.12/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea domnului Preduț Marin pe postul de infirmier în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.13/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Munteanu Ioana pe postul de infirmier în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.14/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Piciu Ioana pe postul de bucătar în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.15/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Lunganu Maria pe postul de bucătar în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.16/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Scaete Mariana pe postul de bucătar în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.17/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Bălașa Elena pe postul de muncitor necalificat în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.18/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea domnului Mîndroc Nicolae Daniel pe postul de frizer în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.19/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Călătoru Iulia pe postul de asistent medical debutant în cadrul Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.20/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Gavrilă Ely pe postul de asistent medical principal în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.21/1 9.01.2016 referitoare 

la: încadrarea domnului Vlad Minel  pe postul de registrator medical în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.22/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea domnului Manu Theodor pe postul de Șef birou securitatea muncii, PSI, protecție civilă, situații de 

urgență, autorizații, administrativ și aprovizionare în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 



 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.23/ 19.01.2016 referitoare 

la: încadrarea doamnei Brumusescu Marinela pe postul de asistent medical principal șef de secție în cadrul 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;    

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.37/ 09.02.2016 referitoare 

la promovarea domnului COMĂNESCU VIOREL, din funcția de asistent medical, în funcția de asistent medical 

principal în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.38/ 09.02.2016 referitoare 

la promovarea doamnei MOȘTEANU AURORA din funcția de asistent medical, în funcția de asistent medical 

principal în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.209/ 30.08.2016 

referitoare la încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului DAN STELIAN din funcția de 

muncitor necalificat, în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.225/ 07.10.2016 

referitoare la: actualizarea salariului de bază doamnei Călătoru Iulia în funcția de asistent medical în baza 

examenului de promovare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.226/ 13.10.2016 

referitoare la: actualizarea salariului de bază doamnei Pîrvu Ștefana Violeta pentru funcția de farmacist primar la 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.2/11.01.2017 referitoare la 

încetarea contractului individual de muncă al domnului Preduț Ilie din funcția de asistent medical în cadrul 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.27/ 24.02.2017 referitoare 

la încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bîntă Paula din funcția de infirmier medical 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 Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5/08.02.2016; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.19/31.08.2016; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.22/04.10.2016; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.23/12.10.2016; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.14/02.05.2017; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.16/13.06.2017; 

- prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.1/15.06.2017 privind demararea procedurilor în vederea aprobării organigramei și statului de funcții a 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.727/02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice 

a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile pct.1 din Cap.I al Anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr.1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare; 

- prevederile art.1 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.975/2012 privind organizarea structurii de management 

al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății şi a 

autorităților administrației publice locale;  

- prevederile art.3, art.6, art.7 alin.(5) și art.8-11 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1224/2010, privind 

aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 



 

- prevederile ANEXEI Nr.3 – Normative de personal pentru unități, secții și compartimente de cronici, ale 

ANEXEI Nr.9 - Normative de personal pentru personalul tehnic, economic,  informatică, administrativ şi 

de deservire, ale ANEXEI Nr.10 - Normative de personal pentru activitățile de întreținere a clădirilor şi 

instalațiilor de apă, lumină, încălzire, de deservire a posturilor fixe şi de preparare a hranei în blocurile 

alimentare și ale ANEXEI Nr.11 -  Metodologie de aplicare a normativului de personal la Ordinul 

Ministrului Sănătății nr.1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală 

spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006 

privind aprobarea normativelor de personal; 

- prevederile art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1-2 și art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile 

administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, 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 h o t ă r â r e: 
 

Art.1. Se aprobă structura organizatorică a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, conform 

anexei nr.1. 

Art.2. (1) Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

la nivelul a 188 posturi, conform anexelor nr.2 și nr.3 la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

      - personal de conducere (Comitet director)                       -      3    posturi; 

      - personal medico – sanitar                                                -  141   posturi; 

      - personal tehnic, economic, informatică, administrativ   -    14   posturi; 

      - birou management al calității serviciilor medicale         -      3   posturi; 

      - personal de întreținere și de deservire                             -    27  posturi                              

        TOTAL                                                                               188  posturi 

(2) Ocuparea posturilor din statul de funcții se face cu încadrarea în normativele de personal și în 

bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, prin grija managerului.  

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

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.07.2017 și se comunică Direcției 

Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul 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, 29.06.2017 

NR.90 

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

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

 

 

http://www.cjolt.ro/


 

 

HOTĂRÂRE 

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

curse regulate speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.  

pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI )- SLATINA 

 

 

Având în vedere :  

-  Expunerea de motive nr.5868/15.06.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.5869/15.06.2017; 

- Cererea domnului MUNTEANU MARIAN în calitate de administrator al RAISSAN SPRINTOUR S.R.L cu 

sediul în localitatea  Priseaca, str. Principală, nr.426, județul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 

4582/11.05.2017, prin care solicită acordarea unei licențe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  POTCOAVA (SINEȘTI)- SLATINA; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr.819/08.06.2017, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt cu nr.5291/08.06.2017; 

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

5870/15.06.2017; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 6453/28.06.2017; 

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

omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 6432/28.06.2017; 

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

protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 6442/28.06.2017; 

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

public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

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

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

 
 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta hotărâre:  

 
 

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

SPRINTOUR S.R.L. pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul POTCOAVA  (SINEȘTI) - SLATINA, conform anexei  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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

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

specialitate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru staţiile utilizate pentru 

urcarea/coborârea persoanelor transportate şi după achitarea tarifului stabilit prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.174/20.12.2013. 

 

Art.3. Licența de traseu va avea valabilitatea de la data de 01.07.2017 până la data de 26.04.2018. 

 

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. RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.  în 

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

 

 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                      

                                                                                                                                              Contrsemnează 

                                                                            Secretar al Judeţului 

                                                                            Gabriel BULETEANU 

 

 

Slatina 29.06.2017  

Nr.91 

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

 

 

                                                        
                                                     
                                                                 ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/29.06.2017 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

regulate speciale pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI )- SLATINA 

 

 

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.0000097 

Valabilă până la data de 

26.04.2018 

SOCIETĂȚII COMERCIALE  

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

POTCOAVA (SINEȘTI )- 

SLATINA 

OT-27-YSA 
 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                                                                            Contrasemnează 

                                  Secretar al Judeţului 

                                                                                                        Gabriel   BULETEANU  

       Director Executiv 

         Cornel MOTOI 

 

 

                                                                                                                           Şef Serviciu 

                                                                                                                       Costinel  NETCU 

 

 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.5936/15.06.2017 la Proiectul de Hotărâre nr. 5937/15.06.2017;  

- Raportul comun nr.5938/15.06.2017 al  Direcției Economice, Buget-Finanțe și al Serviciului Administrație 

Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului cu privire la actualizarea Monografiei 

economico- militare a Județului Olt, în anul 2017; 

- Raportul nr.6363/27.06.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului ; 

- Raportul nr.6371/27.06.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Știinţifică, Sănătate, Familie, 

Protecţie Copii şi Culte; 

- Raportul nr.6389/27.06.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- Raportul nr.6428/28.06.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.6443/28.06.2017 al Comisiei pentru  Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 

Publice, Ecologie şi Protecţia Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură; 

- Raportul nr.6454/28.06.2017 al Comisiei pentru  Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- Adresa nr. 629/OT din 14.06.2017 Nesecret a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 

- Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

5794/14.06.2017;  

- Hotărârea nr. 94/26.05.2016 a Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobarea Monografiei economico – militare 

a Judeţului Olt, în anul 2016; 

- Prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și 

actualizarea monografiei economico – militare a judeţului, respectiv a municipiului București; 

- Prevederile art.1, art. 2, art. 3, art. 4 alin.(1) art.5 alin.(1) și art. 6 din Instrucţiunile privind întocmirea şi 

actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului București, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.1174/2011; 

- Prevederile art. 35, lit.d) din Legea Apărării Naţionale a României nr.45/1994, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.47 lit.f) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 

apărare, republicată; 

- Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

- Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naționale de protecție a informațiilor clasificate 

în România, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și lit. f), ale 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 actualizează Monografia economico – militară a Judeţului Olt, adoptată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 94/26.05.2016, prin modificarea anexelor nr. 1a, 2d, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 9, 10, 

15a, 15b, 16, 18, 20a și 20b, acestea urmând a avea structura și conținutul prevăzute în anexele nr. 1a, 2d, 4, 

5,6, 7, 8a, 8b, 8d, 9, 10, 15a, 15b, 16, 18, 20a și 20b la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexele nr. 1a, 2d, 4, 5,6, 7, 8a, 8b, 8d, 9, 10, 15a, 15b, 16, 18, 20a și 20b, din Monografia 

economico – militară a Judeţului Olt adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 94/26.05.2016, se 

înlocuiesc cu anexele nr. 1a, 2d, 4, 5,6, 7, 8a, 8b, 8d, 9, 10, 15a, 15b, 16, 18, 20a și 20b, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.    

Art. 3. După adoptarea actualizării monografiei economico-militare a județului Olt, Structura 

Teritorială pentru Probleme Speciale Olt sprijină  transmiterea anexelor în conţinutul cărora au intervenit 

modificări către beneficiarii prevăzuți la art. 5 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea 

monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului București, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1174/2011. 



 

Art. 4. (1). Nivelul de clasificare al Monografiei economico-militare a Judeţului Olt este „secret de 

serviciu". 

                      (2). În acest sens, cu privire la Monografia economico - militară a județului Olt, toate 

instituțiile, autoritățile și persoanele implicate vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 

privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu și ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea 

Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Juridic - 

Contencios, Secretarului Comisiei pentru Probleme de Apărare a Consiliului Județean Olt, din cadrul 

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

pentru Probleme Speciale Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 

                                   Secretar al Județului 

                                    Gabriel BULETEANU 

Slatina, 29.06.2017 

Nr.92 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi “PENTRU” 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului 

„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”  

 și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” 

Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural  

Prioritatea de Investitii: 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 

Apel de proiecte nr: POR/2016/5/5.1/1 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 6008/19.06.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 6009/19.06.2017 ; 

➢ raportul nr. 6010/19.06.2017  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 6364/27.06.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 6444/28.06.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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

➢ raportul nr. 6373/27.06.2017 al Comisiei pentru pentru cultură , învăţământ, activitate ştiintifică, sănătate, 

familie, protectie copii şi culte 

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții 

Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/ 2016/5/5.1/1;  

➢ Prevederile art.23 alin.(2) lit.f) și g), art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 1 alin.(1) și art.15 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare;  



 

➢ Notificarea Agenției pentru Dezvoltare Regională nr.7779/29.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr. 5157/29.05.2017  privind solicitarea de clarificări în etapa precontractuală pentru proiectul 

„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural”   

➢ 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. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/26.05.2016 cu privire la  aprobarea 

proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-

Cultural”  și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.40/23.03.2017,se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 215.193,65 lei , reprezentând o parte din 

cofinanțarea proiectului Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial 

Social-Cultural. „ 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                         Contrasemnează, 

  Secretar al Judeţului, 

                                                              Gabriel BULETEANU  

Slatina, 29 iunie 2017 

Nr. 93 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare posturi și mutare post în statele de funcții ale  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și  

serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției 

 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.6270/23.06.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.6271/23.06.2017; 

- Raportul nr.6272/23.06.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.6374/27.06.2017 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, 

protecție copii și culte; 

- Raportul nr.6390/27.06.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.6430/28.06.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.43587/15.06.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat 

Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.43589/15.06.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5927/15.06.2017; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.3/15.06.2017 în care au fost prezentate și 

avizate propunerile conform raportului susmenționat; 



 

- prevederile art.1, art.2, art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.9,  art.15 și art.107  alin. (2) din Legea  nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea reorganizării Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului 

de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, 

numărului de personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4950/12.04.2017 referitoare la numire în 

funcție publică de execuție ca urmare a finalizării perioadei de  stagiu și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4949/12.04.2017 referitoare la numire în 

funcție publică de execuție ca urmare a finalizării perioadei de  stagiu și stabilire drepturi salariale; 

- referatul întocmit de doamna Iuliana Stănoiu – Șef birou al Biroului resurse umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, 

înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43355/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Moraru Nicoleta – Șef serviciu al Serviciului management de caz pentru copil din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43359/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Stamate Carmen – Șef serviciu al Serviciului economic, financiar – contabil, plată 

prestații sociale, buget și salarizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub 

nr.43372/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Țicleanu Emilia – Șef serviciu al Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu 

dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43377/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Petre Mădălina Ștefania – Șef serviciu al Serviciului Management de caz pentru 

adulți, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la 

D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43381/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Buzatu Matei Mihaela Ilona – Șef serviciu al Serviciului evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap și evidență prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la 

D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43385/14.06.2017; 

- referatul întocmit de domnul Iosim Dumitru Eleodor – Șef serviciu al Serviciului Achiziții Publice și Contractare 

Servicii Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43389/14.06.2017; 

- referatul întocmit de domnul Jianu Gheorghe – Șef de centru al Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina, 

înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43351/14.06.2017; 

- referatul întocmit de domnul Ilie Gheorghe – Șef de centru al Centrului de Îngrijire și Asistență Șopârlița, 

înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.35619/12.05.2017; 

- referatul întocmit de domnul Alexe Costică – Șef de centru al Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal, 

înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.35339/11.05.2017; 

- referatul întocmit de doamna Mișcu Mariana – Șef de centru în cadrul Caselor de Tip Familial ”Mugurel” 

Slatina, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43352/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Florența Ciudoescu – Șef de centru în cadrul Caselor de Tip Familial ”Sf. 

Valentin” Slatina, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43065/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Camelia Ghiță – Șef de centru în cadrul Caselor de Tip Familial ”Sf. Andrei” 

Slatina, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43148/14.06.2017; 

- referatul întocmit de domnul Nițulescu Iulian - Șef de centru în cadrul Caselor de Tip Familial ”Sf. Maria” Balș, 

înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43154/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Mohor Maria Nicoleta – Șef de centru în cadrul Caselor de Tip Familial ”Sf. 

Elena” Corabia, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.33335/03.05.2017; 

- referatul întocmit de doamna Matei Elena Daniela – Șef de centru al Complexului Servicii Slatina, înregistrat la 

D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43334/14.06.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt nr.13094/28.09.2016; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt nr.5551/02.05.2017; 



 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt nr.538/27.01.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt nr.33/10.01.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt nr.13089/27.09.2016; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt nr.2422/07.03.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt nr.2323/27.02.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt nr.5520/02.05.2017, 

 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.2, 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 mutarea unui post și transformarea unor posturi aferente funcțiilor publice și 

personalului contractual, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

 

Art.2. Statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 

aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura 

direcției prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.12/26.01.2017:  

 statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul 

propriu înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina înscris în anexa nr.30 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Centrului de îngrijire și asistență Șopârlița înscris în anexa nr.33 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Centrului de recuperare și reabilitare Caracal înscris în anexa nr.37 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺMugurelʺ Slatina înscris în anexa nr.42 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Valentinʺ Slatina înscris în anexa nr.43 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Andreiʺ Slatina înscris în anexa nr.41 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Mariaʺ Balș înscris în anexa nr.46 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Elenaʺ Corabia înscris în anexa nr.47 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Complexului servicii Slatina înscris în anexa nr.53 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, 

modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017, 

se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 la proiectul  de hotărâre. 

 

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

aplicabilitatea. 

 



 

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

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

 

 
 

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                                          CONSTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                                             Secretar al județului 

                                                                                                    Gabriel BULETEANU 

Slatina 29.06.2017 

Nr.94 

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

 

 

Anexă Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/29.06.2017 

 

 

I.  Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă mutarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional 

asistent, nivel studii S din cadrul Biroului resurse umane al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt (poziția nr.19 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017), în cadrul Compartimentului monitorizare servicii 

sociale din structura Serviciului management de caz pentru adulţi, asistenţă persoane vârstnice şi monitorizare 

servicii sociale al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

II. Începând cu data de 12.04.2017, se aprobă transformarea următoarelor posturi din cadrul aparatului 

propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a terminării perioadei de 

stagiu: 

a) postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S din cadrul Serviciului management de 

caz pentru copil (poziția nr.67 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată 

prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S; 

b) postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S din cadrul Compartimentului 

monitorizare servicii sociale al Serviciului management de caz pentru adulți, asistență persoane vârstnice și 

monitorizare servicii sociale (poziția nr.420 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, 

modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 

nivel studii S. 

III. Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă transformarea următoarelor posturi vacante: 

➢ DGASPC OLT – APARATUL PROPRIU 

1. postul de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, nivel studii M din cadrul Biroului resurse umane 

(poziția nr.19 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt 

nr.12/26.01.2017) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S; 

2. postul de consilier, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul Serviciului de evaluare 

complexă a copilului cu dizabilități (poziția nr.43 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de consilier, clasa I, grad 

profesional debutant, nivel studii S; 

3. postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S din cadrul Serviciului management de 

caz pentru copil (poziția nr.69 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată 

prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S; 

4. postul de psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S din cadrul Serviciului management de caz 

pentru copil (poziția nr.79 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin 

H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de psiholog, grad profesional stagiar, nivel studii S; 



 

5. postul de medic specialist, nivel studii S din cadrul Compartimentului management de caz pentru adulți al 

Serviciului management de caz pentru adulți, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale (poziția 

nr.416 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt 

nr.12/26.01.2017) se transformă în post de inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S; 

6. postul de psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S din cadrul Compartimentului asistență 

persoane vârstnice al Serviciului management de caz pentru adulți, asistență persoane vârstnice și monitorizare 

servicii sociale (poziția nr.419 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată 

prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de psiholog, grad profesional stagiar, nivel studii S; 

7. postul de medic, nivel studii S din cadrul Compartimentului evidență prestații sociale al Serviciului 

evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență prestații sociale (poziția nr.434 în statul de funcții 

înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în 

post de inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivel studii S; 

8. postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S din cadrul Compartimentului 

economic, financiar – contabil al Serviciului economic, financiar – contabil, plată prestații sociale, buget și 

salarizare (poziția nr.437 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin 

H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S; 

9. postul de inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel studii S din cadrul Serviciului achiziții 

publice și contractare servicii sociale (poziția nr.463 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de inspector de specialitate, 

grad profesional debutant, nivel studii S; 

➢ COMPLEXUL SERVICII PERSOANE ADULTE SLATINA 

1. postul de muncitor calificat, treaptă III, nivel studii G din cadrul din cadrul Centrului de îngrijire și 

asistență – Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere – reparații, deservire (poziția nr.110 în statul de 

funcții înscris în anexa nr.30 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se 

transformă  în post de muncitor calificat, treaptă IV, nivel studii G; 

2. postul de muncitor calificat, treaptă II, nivel studii G din cadrul din cadrul Centrului de îngrijire și asistență 

– Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere – reparații, deservire (poziția nr.111 în statul de funcții 

înscris în anexa nr.30 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă  în 

post de muncitor calificat, treaptă IV, nivel studii G; 

3. postul de muncitor necalificat, treaptă I, nivel studii G din cadrul din cadrul Centrului de îngrijire și 

asistență – Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere – reparații, deservire (poziția nr.119 în statul de 

funcții înscris în anexa nr.30 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se 

transformă  în post de muncitor necalificat, treaptă II, nivel studii G; 

➢ CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ ȘOPÂRLIȚA 

1. postul de îngrijitor, nivel studii G din cadrul Centrului de îngrijire și asistență Șopârlița - Compartimentul 

administrativ, gospodărire, întreținere – reparații, deservire (poziția nr.58 în statul de funcții înscris în anexa nr.33 la 

H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă  în post de muncitor 

calificat, treaptă IV, nivel studii G; 

➢ CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE CARACAL 

1. postul de asistent medical, grad profesional principal, nivel studii PL din cadrul Centrul de recuperare și 

reabilitare Caracal - Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.25 în statul de 

funcții înscris în anexa nr.37 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se 

transformă  în post de infirmieră, treaptă debutant, nivel studii G; 

➢ CASELE DE TIP FAMILIAL ʺSF. ANDREIʺ SLATINA 

1. postul de instructor de educație, treaptă profesională principal, nivel studii M din cadrul Caselor de tip 

familial ʺSf. Andreiʺ Slatina - Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.25 în statul 

de funcții înscris în anexa nr.41 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se 

transformă în post de instructor de educație, treaptă profesională debutant, nivel studii M; 

➢ CASELE DE TIP FAMILIAL „MUGUREL” SLATINA 

1. postul de educator puericultor, grad profesional principal, nivel studii PL din cadrul Caselor de tip familial 

ʺMugurelʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.6 în statul de funcții 

înscris în anexa nr.42 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în 

post de instructor de educație, treaptă profesională debutant, nivel studii M; 

➢ CASELE DE TIP FAMILIAL ʺSF. VALENTINʺ SLATINA 



 

1. postul de psiholog, grad profesional specialist, nivel studii S din cadrul Caselor de tip familial ʺSf. 

Valentinʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.3 în statul de funcții 

înscris în anexa nr.43 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în 

post de psiholog, grad profesional stagiar, nivel studii S; 

2. postul de educator, nivel studii S din cadrul Caselor de tip familial ʺSf. Valentinʺ Slatina – 

Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.10 în statul  de funcții înscris în anexa 

nr.43 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de educator, 

grad profesional debutant, nivel studii S; 

➢ CASELE DE TIP FAMILIAL ʺ SF. MARIAʺ BALȘ 

1. postul de educator, grad profesional principal, nivel studii SSD din cadrul Caselor de tip familial 

ʺSf.Mariaʺ Balș – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.8 în statul de funcții 

înscris în anexa nr.46 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în 

post de instructor de educație, treaptă profesională principal, nivel studii M; 

➢ CASELE DE TIP FAMILIAL ʺ SF. ELENAʺ CORABIA 

1. postul de instructor de educație, treaptă profesională principal, nivel studii M din cadrul Caselor de tip 

familial ʺSf. Elenaʺ Corabia – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.18 în 

statul de funcții înscris în anexa nr.47 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) 

se transformă în post de educator, grad profesional debutant, nivel studii S; 

➢ COMPLEXUL SERVICII SLATINA 

1. postul de educator, grad profesional debutant, nivel studii S din cadrul Centrului de zi pentru copii aflați în 

situație de risc de separare de părinți – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.2 

în statul de funcții înscris în anexa nr.53 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt 

nr.12/26.01.2017) se transformă în post de educator, grad profesional principal, nivel studii S. 

 
 

          CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

DIRECTOR GENERAL DGASPC OLT,                         ȘEF SERVICIU, 

                Rădița PIROȘCA      Serviciul Resurse Umane și 

                        Managementul Unităților Sanitare 

                             Angela NICOLAE 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la: transformare  posturi  în  statul  de funcții 

al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 

 

Având în vedere:  

➢ expunerea de motive nr.6195/22.06.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre                          

nr.6196/22.06.2017;  

➢ raportul nr.6197/22.06.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.6431/28.06.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.6376/27.06.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

➢ raportul nr.6391/27.06.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.13181/24.05.2017, nr.13336/25.05.2017, 

nr.13567/26.05.2017 și nr.15689/20.06.2017 înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.4951/24.05.2017, 

nr.5080/25.05.2017, nr.5113/26.05.2017 și nr.6073/20.06.2017; 

➢ 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.330/17.05.2017 referitoare la promovarea în 

funcția de medic specialist a d-nei. dr.Perianu Cristina, medic rezident an IV, specialitatea neonatologie la Secția 

neonatologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.332/18.05.2017 referitoare la promovarea în 

funcția de medic primar a d-nei. dr. Bădescu Mioara-Adelia, medic specialist, specialitatea pediatrie la Secția 

pediatrie; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.19/ 17.05.2017, 

nr.28/17.05.2017,nr.12/13.06.2017 și nr.18/13.06.2017; 

➢ 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 Sănătăţii 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 

Sănătăţii 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 Începând cu data de 01.06.2017, 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 : 

- postul de medic rezident anul IV, specialitatea neonatologie de la Secția neonatologie,   (poziția nr.837 

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

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

- postul de medic specialist, specialitatea pediatrie, de la Secția Pediatrie,( poziția nr.1031 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 primar. 

Art.2 Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă transformarea  a 5 posturi vacante în Statul de 

funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare, după cum urmează : 

- postul vacant de medic primar șef, specialitatea psihiatrie de la Centrul de Sănătate Mintală (poziția 

nr.2256 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 primar șef, 

specialitatea psihiatrie pediatrică/neurologie pediatrică; 

- posturile vacante de asistent medical debutant, specialitatea dietetică de la Secția pediatrie (pozițiile 

nr.1080 și nr.1081 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 posturile de asistent 

medical debutant, specialitatea  medicină generală; 

- postul de medic primar, de la Laborator analize medicale,( poziția nr.1537 în Statul de funcții al 



 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017,cu 

modificările ulterioare), se transformă în post de medic specialist; 

- postul de farmacist primar, de la Farmacie, (poziția nr.1392 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 transfromă în post de farmacist specialist. 

Art.3 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 și art.2 din prezenta hotărâre.   

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

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

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

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                     Contrasemnează  

                                                                                                                                       Secretar al județului 

                                                                                                                     Gabriel BULETEANU 

  

Slatina  29.06.2017 

Nr. 95 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea  

Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5830/14.06.2017 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr. 5831/14.06.2017;  

- Raportul Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al 

Judeţului nr. 5832/14.06.2017 la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acţiune pentru 

implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020; 

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

domeniului public si privat al județului nr. 6366/27.06.2017;  

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

culte nr. 6377/27.06.2017; 

- Raportul Comisia pentru munca, protecție socială, activități sportive și de agrement nr. 6392/27.06.2017; 

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

omului și relații cu cetățenii nr. 6427/28.06.2017; 

- Raportul Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și 

protecția mediului nr. 6446/28.06.2017; 

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

6455/28.06.2017; 

-  Adresa Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt nr. 

1068836/06.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.5302 din 06.06.2017;   

-  Prevederile art. 3 alin. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 461 din 11 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr.784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a 

Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020; 

- Ordinul Instituţiei Prefectului – Județul Olt nr. 167/13.06.2017 privind aprobarea Planului de acţiune pentru 

implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020; 



 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 104/2014 cu privire la aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014-

2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2014-2016 

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) pct. 2, alin. (6) lit. a), art. 97 alin. (1), art. 98 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020, 

cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Olt şi se comunică Centrului de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt, Serviciului Administraţie Publică, Relații cu Consilii Locale și Monitorul Oficial al 

Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ           

                                                                                                                                 Secretar al Județului 

                                                                          Gabriel  BULETEANU 

 

Slatina 29.06.2017 

Nr. 96 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 voturi “pentru”. 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7154/18.07.2017, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.7155/18.07.2017; 

- Raportul nr.7156/18.07.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.7508/26.07.2017 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, cu rectificările ulterioare; 

- Prevederile art. 19 alin. (2) si art. 36 alin (1) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Referatul de necesitate nr. 6602/03.07.2017 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Olt, aprobat de ordonatorul principal de credite și avizat de vicepreședintele de resort; 

- Adresa nr. FB/4232/08.05.2017 a Direcției Generale Economice din cadrul Ministerului Sănătății, înregistrată la 

Direcția de Sănătate Publică Olt sub nr. 3669/10.05.2017; 

- Adresa nr. 17896/13.07.2017 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Judetean Olt sub 

nr. 7027/13.07.2017; 

- Adresa nr. 17704/12.07.2017 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Judetean Olt sub 

nr. 7112/17.07.2017;  

- Referatul nr. 7050/14.07.2017 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, aprobat de ordonatorul principal de credite. 

 

http://www.cjolt.ro/


 

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 hotărâre: 
 

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

Dezvoltare pe anul 2017, conform  anexelor nr. 1, 1a , 1b.    

Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2017, conform anexelor nr. 2, 2a , 2b. 

Art.3.  Se aprobă rectificarea Listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri 

repartizate la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive” 

pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.  

Art. 4. Se aprobă rectificarea Listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri 

repartizate la capitolul 66.10 „Sănătate”, subcapitolul 66.10.06 „Servicii medicale în unități sanitare cu paturi”, 

paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina pe anul 2017, conform 

anexei nr. 4. 

Art. 5. Se aprobă rectificarea fiselor obiectivelor de investitii: 

- „Lucrări de modernizare, recompartimentare la etajele 3 și 4 aparținând Secției de Neonatologie și etajele 7 și 8 

aparținând Secției Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”, conform anexei nr. 5; 

- „Reabilitare și relocare spații din pavilionul central al Spitalului Județean de Urgență Slatina”, conform anexei nr. 6. 

Art. 6. Se aprobă rectificarea: 

- Listei poziției ,,Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri repartizate la capitolul 84.02 

„Transporturi”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri si poduri”, pe anul 2017, conform anexei nr. 7, 

- Listei lucrărilor de administrare, întreținere, reparații curente și investiții pe drumurile județene, în anul 

2017, conform anexei nr. 8. 

Art. 7. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 

categorii de bunuri, pe anul 2017, conform anexei nr. 9. 

Art. 8. Anexele nr. 1 - 9  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 9. Prezenta   hotărâre se  comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Buget, Impozite  și 

Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, 

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

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                            Contrasemnează, 

                                                                                      Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                       Gabriel BULETEANU 

SLATINA, 27.07.2017 

Nr. 97 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de   28  voturi „pentru”. 

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

 

 

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 IUNIE 2017 

 
 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr. 7075/17.07.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 7076/17.07.2017; 

➢ raportul nr. 7077/17.07.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.7509/26.07.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

http://www.cjolt.ro/


 

➢ raportul nr. 7462/26.07.2017 al Comisiei pentru  cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, 

familie, protecţie copii şi culte; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 52050/13.07.2017, 

comunicat cu adresa nr. 52049/13.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7041/14.07.2017; 

➢ prevederile art. 54 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 33 din Normele metodologice de   aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

268/2007, cu modificările si completările ulterioare. 

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b), lit. d), alin. (3), lit. a), alin. (5), lit. a), punctul 2,  art. 97, alin. (1), 

art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) si  art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 

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

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

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

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

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

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal (lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii (lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna IUNIE 

2017 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

IUNIE 2017 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

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

1 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
245.622 78.512 324.134 94,13 3.443,47 

2 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă ŞOPÂRLIŢA 
129.554 33.624 163.178 57,00 2.862,77 

3 Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
156.143 37.537 193.680 60,66 3.192,88 

4 Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
130.355 40.747 171.102 52,00 3.290,42 

5 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
135.111 41.253 176.364 73,07 2.413,63 

6 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
116.747 25.264 142.011 37,73 3.763,88 

7 Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

55.568 29.878 85.446 30,00 2.848,20 

8 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
29.014 10.463 39.477 11,00 3.588,82 

9 TOTAL 998.114 297.278 1.295.392 415,59 3.116,99 

 
 

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 

 

 O                                                                                                                      Contrasemnează, 

       Secretar al  Judeţului Olt 

                                                Gabriel BULETEANU 

 

SLATINA, 27.07.2017 

Nr. 98 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi „pentru” si 1 neparticipare.  



 

 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2017 

 

 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 6842/10.07.2017 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 6843/10.07.2017; 

➢ Raportul nr. 6844/10.07.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ Raportul nr. 7510/26.07.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

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

completările ulterioare; 

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

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

şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 30.06.2017, conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b. 

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

parţial din venituri proprii la data de 30.06.2017, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 30.06.2017, 

conform anexei nr. 3. 

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

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

Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Administrației Județene a Finanțelor Publice 

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

 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                                   Contrasemnează, 

                                                                 Secretar al Judeţului Olt 

                                                                           Gabriel BULETEANU 

 

SLATINA, 27.07.2017 

Nr. 99 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi „pentru”.  

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

 „Pavilion  Geronto-Psihiatrie și  Adicții  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Cronici  Schitu  Greci” 

 

 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 6727/05.07.2017, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 6728/ 05.07.2017; 

- raportul  nr. 6729/05.07.2017 al  Direcției Tehnice  și  Investiții;   

- raportul nr. 7546/26.07.2017 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  

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

http://www.cjolt.ro/


 

- raportul nr. 7511/26.07.2017 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, cu  rectificările  ulterioare; 

- proiectul nr. 10/ 2017  „Pavilion  Geronto-Psihiatrie și  Adicții  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Cronici  Schitu  

Greci”  elaborat  de  către  S.C. GENERAL PROIECT  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 h o t ă r â r e 

 

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

Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci”cu principalii indicatori tehnico-

economici, după cum  urmează:      

 Valoarea totală (inclusiv  TVA)                                                     4.463.000,97 lei   

 din care :  

             - construcții-montaj                                         4.010.334,49 lei  

Durata de  realizare a investiției                                                             12  luni 

          Capacități: 

   - suprafața construită                                                              663,00 mp 

   - suprafața desfășurată                                                         1522,70 mp 

 - volum  construit                                                                   4035,27 mc 

 - suprafață platforme, alei, parcaje                                        600,00 mp 

 - suprafață spații verzi                                                           1537,00 mp 

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   și  Spitalului  de  Psihiatrie  

Cronici, comuna  Schitu, sat Greci, județul  Olt în  vederea  aducerii  la  îndeplinire,  Președintelui  

Consiliului  Județean  Olt și  Instituției Prefectului - județul  Olt. 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                    Contrasemnează, 

                                                                                                                  Secretarul Județului 

                                                                                Gabriel BULETEANU 

 

 

 

 

 

Slatina, 27.07.2017 

Nr. 100 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  28 de  voturi ”pentru”. 

 

 



 

HOTĂRÂRE 

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

 

 

Având în vedere:   

 - expunerea de motive nr. 7072/17.07.2017 la Proiectul de hotărâre nr. 7073/17.07.2017; 

- adresa nr.168/10.07.2017, înaintată de Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7047 din 14.07.2017; 

- Raportul comun al Direcției Economică, Buget – Finanțe, Serviciului Administrației Publică Locală, 

Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului și Serviciului Juridic - Contencios nr. 

7074/17.07.2017; 

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

Drepturilor Omului si Relaţii cu Cetăţenii nr.7442/26.07.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitatea Știinţifică, Sănătate, Familie Protecţie Copii şi 

Culte nr.7465/26.07.2017.  

- Raportul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț nr. 

7531/26.07.2017; 

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 Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 

68/27.04.2017 și nr.73/25.05.2017, se completează după cum urmează: 

- După poziţia nr. 238, se introduce poziţia nr. 2381, cu următorul cuprins:  
Nr. 

Crt. 

Denumirea 

manifestărilor 

culturale 

Caracter Locul şi 

perioada de 

desfăşurare 

Organizatori Colaboratori 

IULIE                                  IULIE                                    IULIE                                      IULIE 

2

2381 

Festivalul 

folcloric 

„Chants et 

danses du 

monde” 

Internați-

onal 

Noyon-

Franța 

4-8 Iulie 

Consiliul Judeţean Olt, 

Centrul Județean Pentru 

Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt, Primăria 

comunei Cezieni. 

Direcția pentru Cultură, Culte și 

Patrimoniu Cultural Național Olt, 

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

Ansamblul Folcloric ,Ghiocelul”. 

 

Art. II.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economică, Buget-Finanțe, Serviciului Administrație 

Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, Serviciului Juridic-Contencios, 

Preşedintelui Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitatea Știinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie copii 

şi Culte a Consiliului Judeţean Olt, Primăriei comunei Cezieni, 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. 

   

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                      Secretarul Județului 

Gabriel BULETEANU 

 

 

Slatina, 27.07.2017 

Nr.101                                         

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi “ pentru”. 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: înlocuire membru și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 6962/12.07.2017 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr. 6963/12.07.2017; 

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

Copilului Olt şi aprobare Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt nr. 9691/CAJ OLT/11.07.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 6930/11.07.2017; 

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

Oficial al Județului și al  Serviciului Juridic -  Contencios nr. 6964/12.07.2017; 

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

Omului și Relaţii cu Cetăţenii nr.7443/26.07.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitatea Știinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte 

nr.7466/26.07.2017.  

- Raportul Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și  de Agrement nr. 7479/26.07.2017; 

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

metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului. 

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

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

completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1.  Se înlocuiește reprezentantul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt  în Comisia 

pentru Protecția Copilului Olt, în calitate de membru al comisiei respective, doamna Bănică Maria, cu 

doamna Ghiță Ileana - Director executiv în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt.  

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

Județean Olt nr. 122/23.12.2004 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 217/15.12.2016, se 

modifică în mod corespunzător.  

Art.3.   Componența Comisiei pentru Protecția Copilului Olt actualizată este următoarea: 

1. Gabriel BULETEANU    -Secretarul Județului Olt     - Președinte 

2. Rădița Piroșca              -Director General                 - Vicepreședinte 

                            Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

3. Mihaela Bosoteanu          -Medic specialist pediatru                - Membru 

                Spitalul Județean de Urgență Slatina 

4. Ghiță Ileana  -Director executiv                 - Membru 

                           Agenția Județeană pentru Plați Și Inspecție Socială Olt 

5. Lucia Drăghicean      -Profesor psiholog Inspectoratul Școlar al Județului Olt - Membru 

6. Elena Pană   -Comisar șef Inspectoratul de Poliție Județean Olt  - Membru   

7. Camelia Cismaru  -director Fundația KIDS ALIVE România                          - Membru 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, doamnei Ghiță Ileana - Director executiv în 

cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt,  în vederea aducerii la îndeplinire, doamnei 

Bănică Maria - expert în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  
 

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 

CONTRASEMNEAZĂ,  

                                      Secretarul Județului 

                                                                              Gabriel BULETEANU 

Slatina, 27.07.2017 

Nr.102                                         

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi “ pentru”. 



 

HOTĂRÂRE 

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

pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7221/19.07.2017 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr.7222/19.07.2017;  

- Raportul  nr.7223/19.07.2017  al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și 

Monitorul Oficial al Județului; 

- Raportul nr. 7444/26.07.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- Raportul nr.7467/26.07.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, 

Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

-   Raportul nr. 7480/26.07.2017 al Comisiei  pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement; 

-  Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 

nr.52092/S.E.I./14.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7170/19.07.2017, prin care se 

aduce la cunoștință faptul că atribuțiile domnului locotenent colonel Niculăiță Nicolae în Echipa 

Intersectorială Locală au fost  preluate de către domnul Filip Cristian -  maior în  cadrul Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Olt; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

județului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 32/23.03.2017 cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei  

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

Olt. 

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

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

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

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre. 

 

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

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

domnul  Niculăiță Nicolae – locotenent colonel, cu domnul Filip Cristian - maior. 

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

combaterea exploatării copiilor prin muncă este următoarea: 

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

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

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

- Marineanu Ştefania – Profesor - Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 

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

- Filip Cristian – Maior - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt - pentru cazurile de violenţă asupra 

copilului şi de violenţă în familie. 

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

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

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

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



 

echipă, în vederea aducerii la îndeplinire, domnului Niculăiță Nicolae – locotenent colonel, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                      Secretar al Județului 

                                                                                                       Gabriel BULETEANU 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 28  de voturi „pentru” 

Slatina 27.07.2017 

Nr. 103 

HOTARÂRE 

cu privire la prelungirea contractului de comodat încheiat între  

Consiliul Județean Olt și  Societatea „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L. 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7140/18.07.2017  cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 7141/18.07.2017 ; 

- raportul nr. 7142/17.07.2017al Serviciului Dezvoltare Regională ;  

- raportul nr. 7445/26.07.2017 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- raportul nr.7512/26.07.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- raportul nr.7528/26.07.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerț ; 

- adresa Societății Bursa de Cereale Corabia SRL nr.25/7.07.2017 , înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7090/17.07.2017;  

- prevederile art. 3 alin.(4) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 83/ 29.05.2014 cu privire la asocierea Judeţului Olt 

cu oraşul Corabia şi Bursa Română de Mărfuri în vederea înfiinţării Societății „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L;  

- prevederile art. 2 din Contractul de comodat încheiat între Consiliul Județean Olt și Societatea Bursa de Cereale Corabia 

SRL , înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6301/01.07.2014;  

- prevederile art.2146 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art.10 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.91 alin.(1) , lit.c) , alin.(4), lit.a) , art.97 alin.(1) , art.98 coroborate cu art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1), 

lit.c) din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e : 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de comodat nr.6301/01.07.2014 încheiat între Consiliul 

Județean Olt și  Societatea  „Bursa de Cereale Corabia”  S.R.L. pentru imobilul aflat în domeniul public al 

județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt , situat în orașul Corabia, str. Portului nr.1A, 

județul Olt, pentru  o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.07.2017.  

Art. 2 . Contractul de comodat va  fi prelungit în temeiul prezentei hotărâri prin act adițional care se 

va încheia între Consiliul Județean Olt și  Societatea  „Bursa de Cereale Corabia”  S.R.L . 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice, Buget - 

Finaţe, Serviciului Dezvoltare Regională, Serviciului Juridic – Contencios, din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Societății Bursa de Cereale Corabia S.R.L., Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
   

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                         Contrasemnează, 

  Secretar al Judeţului, 

                                                              Gabriel BULETEANU  

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 27 de voturi “Pentru” și 1 abținere 

Slatina, 27  iulie 2017 

Nr. 104 



 

HOTĂRÂRE 

privind participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului  

„Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în valoare a ansamblului 

arhitectural Mănăstirea Brâncoveni ” 

 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 7143/18.07.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 7144/18.07.2017 ; 

➢ raportul nr. 7145/18.07.2017 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al Serviciului dezvoltare 

regională; 

➢ raportul nr. 7446/26.07.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ; 

➢ raportul nr. 7513/26.07.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 7469/26.07.2017 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea științifică, sănătate, 

familie, protecție copii și culte   

➢ Contractul de finanțare nr. 138/05.07.2017 încheiat între Mănăstirea Brâncoveni, Ministerul 

Dezvoltării Regionale,  Administratiei Publice și Fondurilor Europene și Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia; 

➢ Adresa Mănăstirii Brâncoveni nr. 36/06.07.2017 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

6799/07.07.2017 referitoare la solicitarea sprijinului financiar pentru anul 2017;  

➢ Prevederile art.2 alin.(2)  și art.39 alin.(1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice,republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.91 alin.(1), lit.e) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art.17 alin.(1) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al 

cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului județului Olt 

pe anul 2017 și previziunile pentru anii 2018-2020, cu rectificările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) , lit.d) , alin.(5), lit.b) , art.97, alin.(1), art.98 coroborate cu 

art.45 alin.(2) 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.1. Se aprobă participarea Județului Olt cu suma de 216.469 lei la cofinanțarea proiectului 

„Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în valoare a ansamblului 

arhitectural Mănăstirea Brâncoveni ”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa 

prioritară 5 : Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural , Prioritatea de Investitii:  5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural, reprezentând 50 % din contribuția proprie a solicitantului la cheltuielile 

eligibile, inclusiv TVA aferent.  

Art.2. Suma prevăzută la art.1 se va asigura de către Județul Olt din bugetul pe anul 2017.  

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

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

Mănăstirii Brâncoveni, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt.  

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                          Contrasemnează, 

  Secretar al Judeţului, 

                                                              Gabriel BULETEANU  

Slatina, 27 iulie 2017 

Nr. 105 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 28 de voturi “Pentru” 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformarea unor posturi vacante în  statul de funcții 

al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 

Având în vedere:  

➢ expunerea de motive nr.7146/18.07.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.7147/18.07.2017;  

➢ raportul nr.7148/18.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.7447/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.7481/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

➢ adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.16846/04.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.6714/05.07.2017; 

➢ 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.248/24.03.2017 referitor la încetarea contractului 

individual de muncă al d-nei. Vaiman Elena, referent IA la Serv. R.U.N.OS.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.300/28.04.2017 referitor la încetarea contractului 

individual de muncă al d-nei. dr.Sindile Nicoleta, medic specialist, specialitatea cardiologie la Secția cardiologie; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.20/21.06.2017 și nr.16/28.06.2017. 

➢ 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. II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 

➢ prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinului Ministrului Sănătăţii 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 Sănătăţii 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 Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă transformarea a 6 posturi  vacante 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: 

- postul de medic specialist, specialitatea hematologie de la Secția medicină internă (poziția nr.14 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 rezident an I, specialitatea hematologie; 

- postul de medic specialist, specialitatea oncologie de la Secția oncologie medicală (poziția nr.114 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 rezident an I, specialitatea oncologie; 

- postul de medic specialist, specialitatea cardiologie de la Secția cardiologie (poziția nr.156 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 rezident an I, specialitatea cardiologie; 



 

- postul de medic specialist, specialitatea A.T.I. de la Secția A.T.I. (poziția nr.658 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 rezident an I, specialitatea A.T.I.; 

- postul de medic specialist, specialitatea medicină sportivă de la Cabinet medicină sportvă (poziția 

nr.2340 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 rezident an I, 

specialitatea medicină sportivă ; 

- postul de referent IA, nivel de studii M de la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare 

(poziția nr.1876 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 economist, 

grad specialist IA, nivel studii S. 

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

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

art.1 din prezenta hotărâre.   

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

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

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

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                                                                        Secretar al județului 

                                                                                                                     Gabriel BULETEANU  

Slatina  27.07.2017 

Nr. 106 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ,,pentru” 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al  

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.7186/19.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.7187/19.07.2017; 

- Raportul nr.7188/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.7448/26.07.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relaţii cu Cetăţenii; 

- Raportul nr.7470/26.07.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.7483/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

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

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Oltulˮ; 

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

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Oltulˮ în Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltuluiˮ;  

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

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

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.109/28.07.2016 cu privire la numirea directorului (managerului) 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”; 



 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/27.04.2017 cu privire la încadrarea Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” în categoria instituțiilor de spectacole; aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”; 

- Contractul de management, încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin Președinte – domnul Paul 

Stănescu și domnul Crețeanu Ion – manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului”, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6173/14.06.2016 și la Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” sub nr.700/14.06.2017, modificat prin actul 

adițional nr.1/30.01.2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.879/30.01.2017 și la Ansamblul Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” sub nr.176/30.01.2017; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1)-(2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)-(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, art.2 lit.b) și f), art.20 alin.(5) și art.23 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 

privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1)-(2) și art.18 alin.(1)-(3) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile şi 

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu 

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

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

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.36 alin.(1)-(2) și art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pct.1 de la lit.a) - Funcţii de conducere din 

Titlul II.(Alte instituţii de spectacole sau concerte) al Capitolului I.(„Salarii de bază din instituţii de spectacole sau 

concerte naţionale ori de importanţă naţională”) din Anexa nr.III(,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII 

BUGETARE "CULTURĂ" UNITĂŢI DE CULTURĂ”) la legea – cadru. 

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

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

completările ulterioare, 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, domnul Crețeanu Ion – manager (director), gradul II, clasa de 

salarizare 62, la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”, se reîncadrează 

în funcția de conducere de manager (director), gradul II. 

Art.2 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 Tradiţionale „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, 27.07.2017 

Nr.107 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru”  

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al 

Școlii Populare de Arte și Meserii 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.7189/19.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.7190/19.07.2017; 

- raportul nr.7191/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 



 

- raportul nr.7449/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.7471/26.07.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.7484/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

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

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016 cu privire la aprobare număr de personal, 

organigramă, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 pentru Școala Populară de Arte și Meserii, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/27.04.2017; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.126/28.07.2016 cu privire la numire în funcția de manager (director) 

al Școlii Populare de Arte și Meserii; 

- Contractul de management, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin Președinte – domnul Stănescu Paul și 

domnul Pintea Vivi-Viorel – manager (director) al Școlii Populare de Arte și Meserii, înregistrat la Consiliul Județean 

Olt sub nr.5739/01.06.2016 și Școala Populară de Arte și Meserii sub nr.416/01.06.2016, modificat prin actul adițional 

nr.1/30.01.2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.877/30.01.2017 și la Școala Populară de Arte și Meserii sub 

nr. 94/30.01.2017; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1)-(2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)-(2), art.12 alin.(1), art.13 alin.(2)-(3) 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, art.2 lit.b) și f), art.20 alin.(5) și art.23 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.36 alin.(1)-(2) și art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pct.1 de la lit.a) - Funcții de conducere din 

Capitolul V. („Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul 

culturii”) din Anexa nr.III („FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ", UNITĂŢI DE 

CULTURĂ”) la Legea – cadru, 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera 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 hotărâre: 

 

Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, domnul Pintea Vivi-Viorel - manager (director), nivel S, 

gradul II, clasa de salarizare 62, la Școala Populară de Arte și Meserii, se reîncadrează în funcția de 

conducere de manager (director), gradul II. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse 

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

Școlii Populare de Arte și Meserii, domnului Pintea Vivi-Viorel, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                                                    Secretar al Județului 

                                                                                     Gabriel BULETEANU 

 

SLATINA, 27.07.2017  

Nr.108  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru” 

 

http://cjolt.ro/pozearticole/documente/6715.pdf
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HOTĂRÂRE 

cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al  

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7192/19.07.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.7193/19.07.2017; 

- Raportul nr.7194/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.7473/26.07.2017 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

- Raportul nr.7485/26.07.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.7450/26.07.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

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

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

- prevederile Hotărârii 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.203/24.11.2016 cu privire la aprobare organigramă şi stat de funcţii 

pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, cu modificările 

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.67/25.06.2015 cu privire la numire în funcţia de manager (director) al 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; încetare contract de 

management interimar; 

- Contractul de management, încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin Președinte – domnul Stănescu Paul 

și domnul Dumitrescu Florian – manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6018/05.06.2015 și la Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt sub nr.317/05.06.2015, modificat prin actul adițional 

nr.1/31.08.2015, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.9466/31.08.2015 și la Centrul Județean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub nr.522/31.08.2015, nr.2/30.12.2015, nr.3/30.01.2017, înregistrat 

la Consiliul Județean Olt sub nr.878/30.01.2017 și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt sub nr.24/30.01.2017 și nr.4/22.02.2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1599/22.02.2017 și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub 

nr.144/22.02.2017; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1)-(2), art.4 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)-(2), art.12 alin.(1), art.13 alin.(2)-(3) 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, art.2 lit.b) și f), art.20 alin.(5) și art.23 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.36 alin.(1)-(2) și art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pct.1 de la lit.a) - Funcţii de conducere din 

Capitolul V. („Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studenţeşti şi alte instituţii publice din domeniul 

culturii”) din Anexa nr.III („FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ", UNITĂŢI DE 

CULTURĂ”) la Legea – cadru, 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), art.97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art.45 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, domnul Dumitrescu Florian - manager (director, nivel S, 

gradul II), clasa de salarizare 62, la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt, se reîncadrează în funcția de conducere de manager (director), gradul II. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse 

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

Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, domnului 

Dumitrescu Florian, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului – Județul Olt. 

 
 

 PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                                          Gabriel BULETEANU 

Slatina 27.07.2017 

Nr.109 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al  

Bibliotecii Județene Olt “Ion Minulescu” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7195/19.07.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.7196/19.07.2017; 

- Raportul nr.7197/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.7475/26.07.2017 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

- Raportul nr.7486/26.07.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.7451/26.07.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

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

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015, cu privire la aprobarea reorganizării Bibliotecii Judeţene Olt 

„Ion Minulescu“, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului 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“, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/25.05.2017; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.158/16.10.2014 cu privire la numire în funcția de manager (director) 

al Bibliotecii Județene Olt “Ion Minulescu”; 

- Contractul de management, încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin Președinte – domnul Paul Stănescu și 

domnul Cârstea Florian – manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt 

sub nr.11114/20.11.2014 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu  ˮsub nr.909/20.11.2014, modificat prin actul adițional 

nr.1/31.08.2015, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.9467/31.08.2015 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu  ˮ

sub nr.606/31.08.2015, nr.2/30.12.2015, nr.3/30.01.2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.875/30.01.2017 și la 

Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu  ˮsub nr.50/30.01.2017 și nr.4/22.02.2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1602/22.02.2017 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu  ˮsub nr.105/22.02.2017; 

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.27, art.44 alin.(1),(2) și (4), art.52, art.54 alin.(1) și art.57 alin.(3) din Legea 

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

- prevederile art.1, art.2 lit.b) și f), art.20 alin.(5) și art.23 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.36 alin.(1)-(2) și art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Titlul II. („Alte biblioteci) lit.a) – Funcții de conducere al 
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Capitolului II. („Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România”) din Anexa nr.III („FAMILIA 

OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ", UNITĂŢI DE CULTURĂ”) la legea – cadru, 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), art.97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art.45 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, domnul Cârstea Florian – manager (director, nivel S, grad II), 

clasa de salarizare 76, la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, se reîncadrează în funcția de conducere 

de manager (director), gradul II. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse 

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

Olt, Bibliotecii Județene Olt  “Ion Minulescu”, domnului Cârstea Florian, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                                          Gabriel BULETEANU 

Slatina 27.07.2017 

Nr.110 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”. 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de Director general al  

Serviciului Județean de Pază Olt 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.7198/19.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.7199/19.07.2017; 

- raportul nr. 7200/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare; 

- raportul nr.7452/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.7487/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.89/22.09.2005 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea 

Serviciului Județean de Pază Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt 81/25.05.2017  cu privire la aprobare organigramă și stat de funcții 

pentru Serviciul Județean de Pază Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.16/31.01.2013 cu privire la numirea directorului general al Serviciului 

Județean de Pază Olt; 

- Contractul individual de muncă, încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin Președinte – domnul Paul 

Stănescu și domnul Popa Emil-Costin – director general al Serviciului Județean de Pază Olt, înregistrat la Consiliul 

Județean Olt sub nr.762/21.01.2013 și la Serviciul Județean de Pază Olt sub nr.437/21.01.2013, modificat prin actul 

adițional nr.1/24.06.2016; 

- prevederile Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.36 alin.(1)-(2) și art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și art.4 - Funcţii de conducere din Capitolul I. 

(Salarii de bază) al Anexei nr.VII (Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate 

integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum 

şi din cele aflate sub controlul Parlamentului) la legea – cadru, 



 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), art.97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art.45 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. Începând cu data de 01.07.2017, domnul Popa Emil-Costin – Director general, gradul II, nivel 

studii S, clasa de salarizare 82 la Serviciul Județean de Pază Olt, se reîncadrează în funcția de conducere de 

Director general, gradul II. 

Art. 2. Prezenta hotărâre 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, domnului Popa Emil-Costin, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTELE  

Marius OPRESCU 

                                                                           CONTRASEMNEAZA    

                                                                           Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU 

Slatina 27.07.2017 

Nr.111 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi ,,pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de Manager (director) al  

Muzeului Județean Olt 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.7201/19.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.7202/19.07.2017; 

- raportul nr.7203/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare; 

- raportul nr.7453/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.7488/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.7476/26.07.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt 36/26.04.2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea a 

Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la transformarea unor posturi, reorganizarea 

Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 

Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt, numire membri în Consiliul de Administrație al Muzeului 

Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.189/18.12.2014 cu privire la numirea în funcția de Manager (director) 

al Muzeului Județean Olt; 

- Contractul de management, încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin Președinte – domnul Paul Stănescu și 

domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – manager (director) al Muzeului Județean Olt, înregistrat la Consiliul 

Județean Olt sub nr.13042/30.12.2014 și la Muzeu Județean Olt sub nr.394/30.12.2014, modificat prin actul adițional 

nr.1/31.08.2015, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.9468/31.08.2015 și la Muzeul Județean Olt sub 

nr.425/31.08.2015, actul adițional nr.2/30.12.2015, actul adițional nr.3/30.01.2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt 

sub nr.876/30.01.2017 și la Muzeul Județean Olt sub nr.32/30.01.2017 și actul adițional nr.4/22.02.2017, înregistrat la 

Consiliul Județean Olt sub nr.1601/22.02.2017 și la Muzeul Județean Olt sub nr.78/22.02.2017;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- prevederile art.25 și art.27 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată; 

- prevederile art.1, art.2 lit.b) și f), art.20 alin.(5) și art.23 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu 

modificările și completările ulterioare; 



 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.36 alin.(1)-(2) și art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pct.1 de la lit.a) - Funcţii de conducere din Titlul 

II. (Alte muzee) al Capitolului III. („Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România”) din Anexa nr.III 

(,,Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România”) la legea – cadru, 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), art.97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art.45 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard – manager 

(director), gradul II, nivel studii S, clasa de salarizare 76 la Muzeul Județean Olt, se reîncadrează în funcția 

de conducere de manager (director), gradul II. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse 

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

Muzeului Județean Olt, domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTELE  

Marius OPRESCU 

                                                                           CONTRASEMNEAZA    

                                                                           Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU 

Slatina 27.07.2017 

Nr.112 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi pentru. 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  -  constatarea încetării exercitării  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

- exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al 

Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

 
 

Având în vedere:  

▪ expunerea de motive nr.7204/19.07.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.7205/ 19.07.2017;  

▪ Raportul nr.7206/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

▪ Raportul nr.7454/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

▪ Raportul nr.7489/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

▪ adresa Consiliului Judeţean Olt nr.6515/29.06.2017 prin care a solicitat avizul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director 

executiv al Direcției Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt de către domnul CĂTĂNOIU MARIAN – șef serviciu 

la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

▪ Avizul nr.38361/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.7118/18.07.2017; 

▪ Avizul nr. 3965325/24.07.2017 al Direcției pentru Evidenței Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, 

înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr.7364/24.07.2017;                            

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la înfiintarea, organizarea si 

functionarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor OLT; 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la aprobare stat de funcţii pentru 

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



 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.198/18.12.2014 cu privire la încetarea de drept a raportului de 

serviciu al directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt;  

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.30/25.02.2016 cu privire la exercitarea cu caracter temporar a 

funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcţia  Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.75/21.04.2016 cu privire la aprobare încetarea  exercitării cu 

caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt; 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.10/26.01.2017 cu privire la exercitarea cu caracter temporar a 

funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

▪ prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.270/30.06.2017 cu privire la încetarea exercitării  

cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență 

a Persoanelor Olt; - propunerea de delegare a atribuțiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de 

Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

▪ prevederile art.91 alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

▪ prevederile art.87 alin.(2) lit.e) şi art.92 alin.(1), alin.(2), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), 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. Începând cu data de 01.07.2017, se constata încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei 

publice de conducere de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, de către 

domnul CĂTĂNOIU MARIAN – șef serviciu la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 

nr.270/30.06.2017 cu privire la încetarea exercitării  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt; - propunerea de delegare a 

atribuțiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene 

de Evidență a Persoanelor Olt, își încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Începând cu data de 27.07.2017, se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice 

de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt de către domnul 

CĂTĂNOIU MARIAN – șef serviciu la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt, pe o perioadă  de maximum 3 luni  într-un an calendaristic. 

Art.4. Drepturile salariale ale domnului CĂTĂNOIU Marian corespunzătoare funcţiei publice de 

conducere de director executiv se stabilesc de către Președintele Consiliului Județean Olt prin dispoziție 

individuală, cu respectarea prevederilor art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 27.07.2017 şi se comunică Direcţiei 

Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt şi 

domnului Cătănoiu Marian în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 

 
   

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                           Secretar al județului 

                                                                                                            Gabriel BULETEANU  

Slatina  27.07.2017 

Nr.113 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  28 voturi ,,pentru” 

 

act:1653806%20200790357


 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilire indemnizație maximă lunară 

pentru consilierii județeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

 

 
 

  Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.6723/05.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.6724/05.07.2017; 

- raportul nr.6725/05.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.7455/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.7477/26.07.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.7491/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.7514/26.07.2017 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – Finanțe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- raportul nr.7529/26.07.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- raportul nr.7547/26.07.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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

- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.68/28.07.2005 cu privire la stabilire indemnizație de 

ședință pentru consilierii județeni; 

- prevederile art.1, art.2 și art.108 alin.(1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului Județean 

Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.148/29.09.2016 și prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.14/23.02.2017 cu privire la validare mandat de 

consilier județean;  

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.275/12.07.2017 referitoare la stabilirea 

indemnizației lunare de încadrare a președintelui Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.1 alin.(1) - (3), art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.7 lit.d) și art.40 din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), art.4 și art.34 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.87 și art.88 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

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

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

Art.1 Prin derogare de la prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare, de la prevederile art.108 alin.(2) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016, și de la 

prevederile art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.68/28.07.2005 cu privire la stabilire indemnizație 

de ședință pentru consilierii județeni, în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de 

care beneficiază consilierii județeni,  pentru participarea la numărul maxim de ședințe stabilit la art.1 alin.(2) din 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.68/28.07.2005, este de 10% din indemnizația lunară a președintelui 

Consiliului Județean Olt, exclusiv majorarea prevăzută la art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017. 

 

act:56477%2025912882
act:1653806%20200790319


 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea 

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

 

 
 

                                                                        PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                                          Secretar al Județului 

                                                                                         Gabriel BULETEANU 

 

SLATINA, 27.07.2017  

Nr.114  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru” 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt,  

precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt,  

începând cu data de 1 iulie 2017 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.7207/19.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.7208/19.07.2017; 

- raportul nr.7209/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.7456/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr7515/26.07.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public  şi  Privat al Judeţului; 

- raportul nr.7492/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică prin modificarea 

calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat 

de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.116/28.07.2016 cu privire la înfiinţarea funcţiei contractuale de 

administrator public; modificarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului Județean Olt 

rezultat ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.148/29.09.2016 și prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.14/23.02.2017  cu privire la validare mandat de consilier 

județean; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.98/24.06.2016 cu privire la alegerea Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.99/24.06.2016 cu privire la alegerea Vicepreședinților Consiliului 

Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.31/23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 

2017 şi estimările pe anii 2018-2020, cu rectificările ulterioare; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr.276/12.07.2017 și nr.277/.12.07.2017 referitoare la 

stabilirea indemnizației lunare de încadrare a vicepreședintelui Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.87, art.101 alin.(1), (4) și (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.35 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8059.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8059.pdf


 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.31 din Legea nr.188/1999 republicată (2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.16 alin.(1) și art.17 alin.(3) lit.d) din Legea nr.53/2003–Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.5-6, art.7 lit.a), d) și e), art.8-11, art.13, art.14 alin.(1)-(2), 

art.15-16, art.18-19, art.20-24, art.25 alin.(1)-(2), art.26-27, art.28 alin.(1)-(2), art.29-35, art.36 alin.(1)-(3), art.37, art.38 

alin.(1)-(2), art.39 și art.41-43 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei 

publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor prevăzute în anexa nr.VIII cap.I lit.A pct.III, respectiv cap.II lit.A pct.IV la 

legea-cadru și Funcţiile de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale prevăzute în Anexa IX 

lit.C pct.3-4 la legea-cadru; 

- prevederile art.120 din Constituția României, republicată; 

- Procesul verbal nr.7160/18.07.2017 încheiat pe data de 18.07.2017 cu ocazia consultărilor desfășurate la sediul 

Consiliului Județean Olt între Consiliul Județean Olt reprezentat de domnul Marius Oprescu – Președinte și 

reprezentanții salariaților pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțționarii publici și personalul contractual din 

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

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt; 

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

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

ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean 

Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, conform anexei care face parte 

integrantă din hotărâre. 

(2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă 

gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradaţia 0. Salariile de bază 

pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor 

art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Art. 2. (1) Reîncadrarea pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii 

în muncă avute și stabilirea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

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

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt se realizează de către Președintele Consiliului Județean 

Olt prin dispoziții individuale, cu respectarea prevederilor art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

(2) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a 

vicepreşedintelui consiliului judeţean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin. (2) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv 11600 lei, cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. 

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

aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.07.2017 și se comunică Direcţiei 

Economice, Buget – Finanţe și 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 şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                        Contrasemnează  

                                                                                                           Secretar al județului 

                                                                                                                     Gabriel BULETEANU  

Slatina  27.07.2017 

Nr. 115 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28  voturi ,,pentru” 

act:1653806%20200791777
act:1653806%20200790357
act:1653806%20200790319


 

 

Anexa la Hotărârea nr.115/27.07.2017 

 

1. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 
 

 

N

Nr. 

crt.  
Funcția  

Nivelul 

studiilor  

Salariu de bază 

  Gradul I Gradul II 

 

1

  

Secretar al județului S 10500 11500 

 

2

  

Arhitect-Şef  S  9100 10100 

 

3

  

Director executiv  S  9050 10050 

 4 Şef serviciu S 7692 8680 

 5 Şef birou  S 7300 8342 

 

2. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 
 

N

Nr. 

crt.  

Funcția  
Nivelul 

studiilor  

Salariu de bază, 

gradația 0 

1

  

Auditor, grad profesional superior  S  6224 

grad profesional principal  S  5500 

grad profesional asistent  S  3800 

2

  

Consilier, consilier juridic, 

inspector; grad profesional superior  

S  5361 

grad profesional principal  S  3904 

grad profesional asistent  S  3100 

grad profesional debutant  S  2600 

3

  

Referent de specialitate; grad 

profesional superior  

SSD  4606 

grad profesional principal  SSD  4000 

grad profesional asistent  SSD  2800 

grad profesional debutant  SSD  2500 

4

  

Referent; grad profesional superior  M  2947 

grad profesional principal  M  2800 

grad profesional asistent  M  2650 

grad profesional debutant  M  2400 

 

3. FUNCȚII CONTRACTUALE 
 

 

N

Nr. 

crt. 

Funcția Nivelul 

studiilor 

Salariu de bază, 

gradația 0 

 

1

  

Consilier, inspector de specialitate 

gradul IA  

S 5622 

 
gradul I  S 3500 

 
gradul II  S 2900 

 
debutant  S 2500 



 

 
2

  

Consilier juridic gradul IA  S 5622 

 
gradul I  S 3500 

 
gradul II  S 2900 

 
debutant  S 2500 

 
3

  

Referent gradul IA  SSD 3500 

 
gradul I  SSD 3100 

 
gradul II  SSD 2800 

 
debutant  SSD 2400 

 

4 

Referent, inspector, gradul IA M 2665 

 I M 2570 

 II M 2450 

 debutant M 2350 

  

5 

Şofer I  M; G 2811 

 
II  M; G 2600 

 

6 

Muncitor calificat I  M; G 2600 

 
II  M; G 2500 

 
III  M; G 2400 

 
IV  M; G 2300 

 
7 

Îngrijitor  M/G 2410 

 debutant  M/G 2000 

 

APROB 

PREȘEDINTE 

MARIUS OPRESCU 

Şef serviciu 

Serviciul Resurse Umane 

și Managementul Unităţilor Sanitare 

Angela NICOLAE 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul 

aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,  

începând cu data de 1 iulie 2017 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.7306/20.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.7307/20.07.2017; 

- raportul nr.7308/20.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.7457/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.7478/26.07.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.7493/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive și de Agrement; 



 

- raportul nr.7516/26.07.2017 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu privire la: aprobarea reorganizării Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de 

funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  aprobarea organigramelor, numărului de 

personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Olt nr.276/12.07.2017 și nr.277/12.07.2017 referitoare la 

stabilirea indemnizației lunare de încadrare a vicepreședintelui Consiliului Județean Olt; 

- 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, cu rectificările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.31 din Legea nr.188/1999 republicată (2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.16 alin.(1) și art.17 alin.(3) lit.d) din Legea nr.53/2003–Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.87 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.5-6, art.7 lit.a), d) și e), art.8 alin.(1) și (2), art.9-10, art.11 

alin.(1)–(4), art.12 alin.(1), art.19, art.36 alin.(1)-(2), art.37, art.38 alin.(1)-(2) lit.a) și b), art.43  din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării 

activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor prevăzute 

în anexa nr.VIII cap.I lit.A pct.III, și respectiv cap.II lit.A pct.IV lit.a) și b) la legea-cadru și Funcțiile de demnitate 

publică alese din cadrul organelor autorității publice locale prevăzute în Anexa IX lit.C pct.3-4 la legea-cadru; 

- prevederile art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată; 

- adresa nr.6975/13.07.2017 prin care Președintele Consiliului Județean Olt a solicitat Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt să comunice dacă la nivelul unității este constituită o organizație sindicală 

reprezentativă, sau în caz contrar reprezentanții salariaților care vor participa la consultările cu privire la stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  

- adresa nr.53331/19.07.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.7231/19.07.2017, prin care a înaintat procesul verbal nr.33/14.07.2017; 

- Procesul verbal nr.33/14.07.2017 încheiat pe data de 14.07.2017 cu privire la desemnarea reprezentanților salariaților 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt care vor participa la consultări; 

- Procesul verbal nr.7240/19.07.2017 încheiat pe data de 19.07.2017 cu ocazia consultărilor desfășurate la sediul 

Consiliului Județean Olt între Consiliul Județean Olt reprezentat de domnul Marius Oprescu – Președinte și 

reprezentanții salariaților D.G.A.S.P.C. Olt pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a) și f), 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 JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
      

Art.1. (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și 

contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. 

(2) În salariul de bază pentru funcțiile de conducere atât la gradul I, cât și la gradul II, este inclusă gradația 

aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradația 0. Salariile de bază pentru 

gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art.10 din Legea-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Art.2.(1) Reîncadrarea pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în 

muncă avute și stabilirea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului 

propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, se realizează de către directorul general 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8059.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8059.pdf
act:1653806%20200791777


 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt prin dispoziții individuale, cu respectarea 

prevederilor art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

(2) Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui 

consiliului județean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, respectiv 11600 lei, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în 

bugetul de venituri și cheltuieli. 

Art.3. Reîncadrarea și stabilirea salariului de bază pentru directorul general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, se realizează prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Olt. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art.5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.07.2017 și se comunică Direcției Economice, Buget 

– Finanțe și Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în vederea aducerii la 

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

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                     Secretar al Județului                     

                                                                                      Gabriel BULETEANU 

 

SLATINA, 27.07.2017  

Nr.116  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 de voturi “pentru” și o neparticipare la vot 

 

 

Anexa la Hotărârea nr.116/27.07.2017 

 

1. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 
 

 

N

r. crt.  
Funcția  

Nivelul 

studiilor  

Salariu de bază 

  Gradul I Gradul II 

 
1 Director general  S  7000 8500 

 2 Director general adjunct S 6000 7400 

 3 Şef serviciu S 5500 6737 

 4 Şef birou  S 5000 6258 

 

2. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 
 

N

Nr. 

crt.  

Funcția  
Nivelul 

studiilor  

Salariu de bază, 

gradația 0 

1

  

Auditor, grad profesional superior  S  4797 

grad profesional principal  S  4300 

grad profesional asistent  S  3900 

2

  

Consilier, consilier juridic; grad profesional superior  S  4229 

grad profesional principal  S  2915 

grad profesional asistent  S  2670 

grad profesional debutant  S  2032 

act:1653806%20200790357
act:1653806%20200790319


 

3

  

Referent de specialitate; grad profesional superior  SSD  3100 

grad profesional principal  SSD  2600 

grad profesional asistent  SSD  2300 

grad profesional debutant  SSD  1800 

4

  

Referent; grad profesional superior  M

  

2560 

grad profesional principal  M

  

2100 

grad profesional asistent  M

  

1850 

grad profesional debutant  M

  

1700 

 

3. FUNCȚII CONTRACTUALE 
 

 

N

Nr. 

crt.  

Funcția  Nivelul studiilor  Salariu de bază, gradația 0 

 
1

  

Inspector de specialitate gradul IA  S  3306 

 
gradul I  S  2971 

 
gradul II  S  2670 

 
debutant  S  1950 

 
2

  

Consilier juridic gradul IA  S  3306 

 
gradul I  S  2971 

 
gradul II  S  2670 

 
debutant  S  1950 

 

3 

Referent gradul IA M 2241 

 I M 2000 

 II M 1750 

 debutant M 1600 

 

 

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 

Șef serviciu 

Serviciul Resurse Umane 

și Managementul Unităților Sanitare 

Angela NICOLAE 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

 
 

Având în vedere:  

• expunerea de motive nr.7207/19.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.7208/ 19.07.2017; 

• raportul nr.7209/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 



 

• raportul nr.7458/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

• raportul nr.7495/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

• raportul nr.7517/26.07.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public  şi Privat al Judeţului; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

• 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 completările ulterioare; 

• prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea 

serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.87 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

• prevederile art.1 alin.(1) și art.31 din Legea nr.188/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.1 alin.(1), art.16 alin.(1) și art.17 alin.(3) lit.d) din Legea nr.53/2003–Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.5, art.9-11, art.36 alin.(1)–(2), art.38 alin.(1)-(2) și art.43 din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Nomenclatorul funcţiilor necesare 

desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia 

funcţiilor prevăzute în anexa nr.VIII cap.I lit.A pct.III, respectiv cap.II lit.A pct.IV la legea-cadru și Funcţiile de 

demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale prevăzute în Anexa IX lit.C pct.3-4 la legea-cadru; 

• prevederile art.120 din Constituția României, republicată; 

• prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr.276/12.07.2017 și nr.277/ 12.07.2017 referitoare la 

stabilirea indemnizației lunare de încadrare a vicepreședintelui Consiliului Județean Olt; 

• 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, cu rectificările ulterioare; 

• adresa nr.6974/13.07.2017 prin care Președintele Consiliului Județean Olt a solicitat angajaților Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt să-și desemneze reprezentanții care vor participa la consultările cu privire la stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt; 

• adresa nr.2195/6974/14.07.2017 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.7059/14.07.2017, prin care a înaintat procesul verbal nr.2207/14.07.2017; 

• Procesul verbal nr.2207/14.07.2017 încheiat pe data de 14.07.2017 cu privire la desemnarea reprezentanților salariaților 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt care vor participa la consultări; 

• Procesul verbal nr.7236/19.07.2017 încheiat pe data de 19.07.2017 cu ocazia consultărilor desfășurate la sediul 

Consiliului Județean Olt între Consiliul Județean Olt reprezentat de domnul Marius Oprescu – Președinte și 

reprezentanții salariaților pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 

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

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

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

Art.1. (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și 

contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă 

gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

 (3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradaţia 0. Salariile de bază 

pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor 

art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

act:1653806%20200791777


 

Art.2. (1) Reîncadrarea pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii 

în muncă avute și stabilirea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt se realizează de către Directorul executiv prin decizii 

individuale, cu respectarea prevederilor art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

 (2) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a 

vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin. (2) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv 11600 lei, cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. 

(3) Reîncadrarea și stabilirea salariului de bază corespunzător funcției publice de conducere de director 

executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, se realizează prin dispoziție a președintelui 

Consiliului Județean Olt. 

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

aplicabilitatea. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.07.2017 și se comunică Direcţiei 

Economice, Buget – Finanţe și Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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,  27.07.2017 

Nr.117 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  28 voturi ,,pentru” 

 

                                                                            Anexa la hotărârea nr.117/27.07.2017 

 

1. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 
 

 

N

Nr. 

crt. Funcția 
Nivelul 

studiilor 

Salariu de bază 

  Gradul I Gradul II 

 
1 Director executiv  S  7800 8500 

 2 Şef serviciu S 6400 7462 

 

2. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 
 

N

Nr. 

crt. 

Funcția 
Nivelul 

studiilor 

Salariu de bază, 

gradația 0 

1 Consilier, consilier juridic, inspector; grad 

profesional superior  

S  4758 

grad profesional principal  S  3394 

grad profesional asistent  S  2632 

grad profesional debutant  S  2300 

2

  

Referent; grad profesional superior  M  2393 

grad profesional principal  M  2100 

act:1653806%20200790357
act:1653806%20200790319


 

grad profesional asistent  M  1980 

grad profesional debutant  M  1800 
 

3. FUNCȚII CONTRACTUALE 
  

 

N

Nr. 

crt. 

Funcția Nivelul studiilor Salariu de bază, 

gradația 0 

 
1

  

Inspector de specialitate; gradul IA  S 3400 

 
gradul I  S 2850 

 
gradul II  S 2375 

 
debutant  S 2000 

  

2 

Şofer I  M; G 2313 

 
II  M; G 2000 

 3 

Administrator I  M; G 2332 

 Administrator M; G 2100 

 
4 

Îngrijitor  M/G 1850 

 debutant  M/G 1600 

 

APROB 

PREȘEDINTE 

            MARIUS OPRESCU 

                  Şef serviciu 

           Serviciul Resurse Umane 

și Managementul Unităţilor Sanitare 

                   Angela NICOLAE 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformarea unui post vacant 

în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.7216/19.07.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.7217/ 19.07.2017; 

- Raportul nr.7218/19.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.7459/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.7496/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.31/23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt, pe 

anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, cu rectificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică prin 

modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare 

organigramă și stat de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, 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,    

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

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

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



 

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

execuție de auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Audit Public Intern al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia nr.124 în statul de funcţii pentru personalul din 

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

nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare) în auditor, clasa I, grad profesional superior. 

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

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

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

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

aplicabilitatea. 

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

Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare și Biroului Audit Public 

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

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                           Secretar al județului 

                                                                            Gabriel BULETEANU     

Slatina 27.07.2017 

Nr.118 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  28   voturi „pentru” 

 

 

                                                                                                                                                      

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea/ avizarea documentelor necesare 

derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: 

- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor 

municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; 

- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor 

neconforme închise din județul Olt. 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7273/20.07.2017 la Proiectul de hotărâre nr.7274/20.07.2017. 

- Raportul nr. 7275/20.07.2017  al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii 

de Mediu; 

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

domeniului public şi privat al judeţului nr. 7518/26.07.2017; 

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr.7530/26.07.2017;  

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

omului şi relaţii cu cetăţenii nr.7460/26.07.2017; 

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

protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 7548/26.07.2017; 

- prevederile art. 1-4, 6-10, 22-25, 29-30 și 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;         

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) și art. 12-14 din Legea serviciului 

de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 58/2016; 



 

- prevederile art. 59 lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și 

completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  68/2016;   

- art. 1, art. 5 alin. (1) lit. a), h), m) și n), art. 6-8, art. 62-63 și art. 71-72 din Legea  nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- art.19 alin. (2) și (3), art. 20 - 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; 

-  prevederile  art. 871-873 din Noul Cod civil;  

- prevederile art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Regulamentul – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobat prin Ordinul nr. 82 din 24 martie 

2015 al președintelui A.N.R.S.C.;  

- Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din județul Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt  nr.83/26.05.2016. 

- Proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Olt” cod SMIS 27022 

- prevederile Aplicației de Finanțare  pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în 

județul Olt”; 

- prevederile art. 9, 10 și 11 din Contractul de Asociere încheiat între Județul Olt și celelalte unități 

administrativ-teritoriale din județul Olt în scopul realizării proiectului de interes comun, Sistem  integrat de  

management al deșeurilor solide în județul Olt”, modificat prin Actul aditional nr. 1; 

-  art. 4 din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT- ECO; 

-  art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) lit. d), e) și f), art. 5 alin. (2) lit. q), t), x),y), art. 16 alin. (3) lit. q), t), 

x),y), art. 17 alin. (2) lit. e), f) și i) și art. 23 alin (3) lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară OLT- ECO, modificat prin Actele adiționale nr. 1 și 2,  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (2), art. 91 alin. (1) lit. d), e) și f), alin. (5) lit. a) pct. 13, alin. 

(6) lit. a) și c), art. 97, art. 98  coroborat cu art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei 

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

  

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta  HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 - Se aprobă  „Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare 

pentru activitățile de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri; 

operare/administrare a depozitului de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare; sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 

operare/administrare a staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare și monitorizare a 

depozitelor neconforme închise din județul Olt”, în forma prezentată în Anexa nr. 1.  

Art. 2 – Se aprobă modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului de salubrizare  

pentru activitățile componente prevăzute la art. 1, sub forma gestiunii delegate. 

Art. 3 – Se avizează “Documentația de atribuire a contractului pentru delegarea prin concesiune a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, 

componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt”, menționate la art. 1, conform Anexei 

nr. 2, care cuprinde următoarele secțiuni: 

• Secțiunea I – Fișa de Date (cuprinzând criteriile de selecţie pentru activităţile serviciului delegat) 

• Secțiunea II – Caiet de Sarcini 

• Secțiunea III – Formulare 

• Secțiunea IV – Contractul de delegare 

• Secțiunea V – Studiu de fundamentare 

• Secțiunea VI – Strategie de contractare 

Art. 4 – Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  OLT- ECO cu sediul în județul 

Olt, str.Arinului, nr.4, bl.B9, sc.C, ap.4, Municipiul Slatina, CIF 25504895 pentru: 

a) Publicarea anunțului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului pentru 

activitățile componente ale serviciului de salubrizare prevăzute  la art.3; 

b) Publicarea documentației de atribuire a contractului prevăzut la art. 3, a studiului de 

oportunitate prevăzut la art. 1 si a regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților din județul 

showRel:1317091%20-1


 

Olt, precum și efectuarea oricărui act necesar derulării procedurii de atribuire a contractului prevăzut la art. 

3, printre care elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea 

modificărilor necesare in documentația de atribuire a achiziției si a documentelor adiacente solicitate de 

ANAP/alte instituții cu atribuții in acest sens, operatorii economici interesați, în cursul derulării procedurii, 

evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor si 

a oricăror documente din cadrul procedurii de achiziție necesare derulării si finalizării procedurii de 

achiziție.  

Art. 5 – Se aprobă  ,,Documentația de atribuire a contractului pentru delegarea prin concesiune a 

gestiunii activității de operare a centrului de management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de 

transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt”, pentru activitățile 

componente ale serviciului de salubrizare constând în operare/administrare a depozitului de deşeuri şi/sau a 

instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; sortare a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare; operare/administrare a staţiilor de transfer pentru deşeurile 

municipale şi deşeurile similare și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt, conform 

Anexei nr. 3, care cuprinde următoarele secțiuni: 

• Secțiunea I – Fișa de Date (cuprinzând criteriile de selecţie pentru activităţile serviciului delegat) 

• Secțiunea II – Caiet de Sarcini 

• Secțiunea III – Formulare 

• Secțiunea IV –Contractul de delegare 

• Secțiunea V – Studiu de fundamentare 

• Secțiunea VI – Strategie de contractare 

Art. 6 .  În conformitate cu prevederile aplicației de finanțare, ale Contractului de asociere, ale actelor 

normative în vigoare și cu mandatul primit de la celelalte unități administrativ-teritoriale din județul Olt, 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO, Consiliul Județean Olt va realiza 

următoarele activități, acte, operațiuni și formalități: 

a) Publicarea anunţului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului prevăzut la art. 5; 

  b) Publicarea documentației de atribuire a contractului prevăzut la art. 5, a studiului de oportunitate 

prevăzut la art. 1 si a regulamentului serviciului de salubrizare, precum și efectuarea oricărui act necesar 

derulării procedurii de atribuire a contractului prevăzut la art. 5, printre care elaborarea răspunsurilor la 

clarificările înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare in documentația 

de atribuire a achiziției şi a documentelor adiacente solicitate de ANAP/alte instituții cu atribuții in acest 

sens, operatorii economici interesați, în cursul derulării procedurii, evaluarea ofertelor, solicitarea 

clarificărilor, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor si a oricăror documente din 

cadrul procedurii de achiziție necesare derulării si finalizării procedurii de achiziție.  

Art. 7 – Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Virgil DELUREANU, 

reprezentant al Județului Olt în Adunarea Generală a ADI OLT-ECO, ca în numele si pentru județul Olt, să 

aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  OLT-ECO 

documentele menționate la art. 1,3 și 5, așa cum sunt ele prevăzute în Anexele nr.1 - 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 8.  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică  Arhitectului-șef, Unității de Implementare a Proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Olt”, Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

OLT - ECO, pentru aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului -

Judeţul Olt şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                  Secretarul Județului  

                                                                                  Gabriel BULETEANU 

 

 

Slatina 27.07.2017 



 

Nr. 119 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 28 de voturi Pentru. 

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

http://www.cjolt.ro/

