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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 IULIE 2017 
 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.8088/16.08.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.8089/16.08.2017; 

➢ raportul nr.8090/16.08.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.8355/23.08.2017 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. 60141/11.08.2017, comunicat cu 

adresa nr. 60140/11.08.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8071/11.08.2017; 

➢ 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 IULIE 2017, după cum urmează:   

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii (lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna IULIE 2017 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

IULIE 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 
247.324 38.188 285.512 83,64 3.413,58 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
127.758 27.469 155.227 57,00 2.723,28 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
168.374 28.051 196.425 59,00 3.329,24 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
133.371 57.534 190.905 51,41 3.713,38 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
135.731 33.798 169.529 74,77 2.267,34 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
112.910 23.232 136.142 38,00 3.582,67 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

64.109 25.592 89.701 30,00 2.990,03 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
29.281 9.741 39.022 11,00 3.547,45 

 TOTAL 1.018.858 243.605 1.262.463 404,82 3.118,58 

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, 

                                                                     Secretarul Judeţului Olt 

                                                                                Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 24.08.2017 

Nr. 120 

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

 



 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 

clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt”   

și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care 

aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” 

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice  

Apel de proiecte nr: POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 8177/17.08.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 8178/17.08.2017 ; 

➢ raportul nr. 8179/17.08.2017  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 8356/23.08.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 8292/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

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

➢ raportul nr. 8333/23.08.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

➢ 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/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI;  

➢ 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, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și 

completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017 ; 

➢ 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.  

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.1. Se aprobă proiectul Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care 

aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, numărul 

apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI,  având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici 

prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 

clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt”, în sumă  de 1.332.536,42 lei 

(inclusiv TVA). 

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

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 20,62% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

323.887,13  lei , reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Reabilitare 

termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul 

Militar Județean Olt”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al 

Consiliului Județean Olt.  



 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 

decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. 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, 

Secretarul Judeţului, 

Marinela-Elena ILIE  

Slatina,  24 august   2017 

Nr. 121 

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

Anexă  la H.C.J. nr. 121/24.08.2017 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI    

„Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin 

Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt”  
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  CONSULT  NG IMPEX   SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, Str.DRĂGĂNEȘTI NR.9, SLATINA : 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

1.       Valoarea totală (INV), inclusiv TVA ( mii lei)              

Valoarea totală a investiției :         mii lei      1.303,286310   

Lei/euro = 4.5172           mii euro      288,516406 

- Din care Construcții –Montaj        mii lei         801,999810 

 mii euro      177,543569 

2. Eșalonarea investiției ( INV/C+M)  

Valoarea an 1 a investiției :          mii lei        169,80803 

Lei/euro = 4.5172            mii euro       37,591435 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei           0.000000 

       mii euro        0.000000 

Valoarea an 2 a investiției :          mii lei        543,20652 

Lei/euro = 4.5172            mii euro     120,252927 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei        266,666898 

       mii euro       59,033671 

Valoarea an 3 a investiției :          mii lei        316,50000 

Lei/euro = 4.5172            mii euro       70,065527 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei        242,677854 

       mii euro       53,723071 

Valoarea an 4 a investiției :          mii lei        273,77176 

Lei/euro = 4.5172            mii euro       60,606517 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei        292,655058 

       mii euro       64,786828 

3. Durata de realizare                                42 luni, din care durata de execuție a investiției -28 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice) :     

- Suprafața fațadă termoizolată = 1402,95 mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 297,70 mp 

- Suprafață termohidroizolată = 1017,62 mp 

Şef serviciu dezvoltare regională, 

Daniela LUNGU 

 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 
  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.8016/10.08.2017 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.8017/10.08.2017; 

- Raportul nr.8018/10.08.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.8359/23.08.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Prevederile Capitolului V art.5.13.3, alin. (1), litera a) din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2890/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 58 alin. (1) lit a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Contractul de finantare nr. 101/28.06.2017 în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 - 2020, axa 

prioritara 6 „Modernizare Drum Judetean DJ 546, Daneasa (Intersectie DN 6) – Slatina (Intersectie DN 65) -

Verguleasa (Intersectie DN 67B); 

- Adresa nr. 4119/03.08.2017 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr. 7831/03.08.2017; 

- Referatul nr. 7929/09.08.2017 al Directiei Tehnice si Investitii, aprobat de ordonatorul principal de credite.  

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

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

și completările ulterioare,   
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  hotărâre: 
   

Art.1.  Se aprobă utilizarea sumei de 578.000 lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 

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

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

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

Olt, Trezoreriei Municipiului Slatina,  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                                                          Contrasemnează, 

                                                                         Secretarul Judeţului Olt 

                                                                            Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 24.08.2017 

Nr.122 

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

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vila 

de Protocol” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT : Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vila de Protocol     

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice  

Apel de proiecte nr: POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 8174/17.08.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 8175/17.08.2017; 

➢ raportul nr. 8176/17.08.2017  al Serviciului dezvoltare regională; 



 

➢ raportul nr. 8360/23.08.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 8293/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

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

Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/2016/3/3.1/b/1/7 

REGIUNI;  

➢ 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, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 

şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii. 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017; 

➢ 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.  

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.1. Se aprobă proiectul  „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vila de 

Protocol” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, numărul apelului de proiecte 

POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI, având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi 

în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Apartamente – Fosta Vila de Protocol”, în sumă  de 721.287,24   lei (inclusiv TVA). 

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

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 21,60% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 181.538,62lei, reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vila de Protocol”, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt.  

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. 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, 

Secretarul Judeţului, 

Marinela-Elena ILIE  

Slatina,  24 august   2017 

Nr. 123 

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



 

Anexă  la H .C.J. nr. 123/24.08.2017 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI    

„Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vila de Protocol”  
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  CONSULT  NG IMPEX    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina,  STR.MÂNĂSTIRII NR.1 A. 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

      Valoarea totala a investitiei: 

   

 

                                                                   Mii Lei 687.96724 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   152.29949 

  

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 408.75529 

   

Mii Euro                   90.48864 

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M) 

       Valoarea an 1 a investitiei: 

   

 

                                                                   Mii Lei 55.89780 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   12.37444 

  

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 0.000000 

   

Mii Euro                   0.000000 

     Valoarea an 2 a investitiei: 

 
 

 
 

 
 

Mii Lei 165.59360 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   36.65846 

 
 

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 149.46860 

   
Mii Euro                   33.08877 

     Valoarea an 3 a investitiei: 

 
 

 
 

 
 

Mii Lei 336.09236 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   74.40281 

 
 

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 141.00813 

   
Mii Euro                   31.21583 

     Valoarea an 4 a investitiei: 

 
 

 
 

 
 

Mii Lei 130.38348 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   28.86378 

 
 

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 118.27856 

   
Mii Euro                   26.18404 

 

3. Durata de realizare                                42 luni, din care durata de execuție a investiției -28 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice) :     

- Suprafața fațadă termoizolată = 763,83  mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 187,25  mp 

- Suprafață termohidroizolată = 343 mp 

- Înlocuit becuri economice cu LED = 109 buc 

- Înlocuit corpuri iluminat cu LED = 80 buc 

- Montaj instalație fotovoltaică = 3 kW 

- Montaj pompă căldură = 70 kW 

- Montaj panouri solare preparare apă caldă menajeră = 2 colectoare cu boiler 200 litri  
 

Şef serviciu dezvoltare regională, 

Daniela LUNGU 



 

HOTĂRÂRE 

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

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.8019/10.08.2017, cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.8020/10.08.2017; 

- Raportul  nr.8021/10.08.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.8361/23.08.2017 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; 

- Adresa nr. 4119/03.08.2017 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

7831/03.08.2017; 

- Contractul de finantare nr. 101/28.06.2017 în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 - 2020, axa prioritara 6 

„Modernizare Drum Judetean DJ 546, Daneasa (Intersectie DN 6) – Slatina (Intersectie DN 65) -Verguleasa (Intersectie 

DN 67B); 

- Referatul nr. 7929/09.08.2017 al Directiei Tehnice si Investitii, aprobat de ordonatorul principal de credite;  

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 122/24.08.2017, cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a 

unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016. 

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 fișa obiectivului de investiții „Modernizare Drum Județean DJ 546, Dăneasa (Intersecție 

DN 6) – Slatina (Intersecție DN 65) -Verguleasa (Intersecție DN 67B)”, conform anexei nr. 3. 

Art.4. Se aproba rectificarea Listei  pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri 

repartizate la capitolul 66.10 „Sanatate” subcapitolul 66.10.06 „Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi” 

paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale” pentru „Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci” pe anul 2017, 

conform anexei nr. 4.  

Art.5 .  Se aprobă fisele obiectivelor de investitii: 

   - „Construire podețe pe DJ 546C, Ø 600, Potcoava, km 1+550, km   4+900”; 

   - „Construire podețe pe DJ 546E, Ø 800, com. Oporelu, km  17+200, com. Poboru, km 24+040”; 

   - „Construire podeț pe DJ 643, Ø 800, com.Voineasa, km 23+750”;                           

   - „Construire podețe pe DJ 643C, Ø 600, com. Dobrețu, km 8+700, km 10+800”; 

   - „Construire podețe pe DJ 644, Ø 600, com. Bobicești, km 22+500,  Ø 800, com. Cîrlogani, km 34+385, km 

36+075,  și  Ø 1000 com. Morunglav, km 35+285, km 35+300” ; 

   - „Construire podețe pe DJ 644A, Ø 800, com.Morunglav, km 2+650, km 3+200”;  

   - „Construire podețe pe DJ 653, Ø 600, com. Bălteni, km 13+500, com. Radomirești, km 54+500, km 60+250, 

km 65+000, km 65+300, km 65+500 și Ø 1000, com. Stoicănești,  km 52+800”; 

   - „Construire podețe pe DJ 657B, Ø 800, com. Sîrbii Măgura, km 26+080,  km 26+220, km 26+700”;  

   - „Construire podețe pe DJ 678G, Ø 600, com. Sîmburești, km 10+120, km 10+525, km 10+925”; 

   - „Construire podețe pe DJ 703, Ø 600, com. Optași, km 58+100 și Ø 800, km 52+400”; 

   - „Construire podeț pe DJ 703B, Ø 600, com. Bărăști, km 40+270”;  

   - „Construire podețe pe DJ 703D, Ø 800, com. Cungrea, km 20+160, km 21+550,    și Ø 1000 , km 13+700”; 

   - „Construire podeț pe  DJ 642A, Ø 800, com.Vlădila, km 19+600, conform anexelor nr. 5 -17. 

Art. 6. Se aprobă rectificarea Listei lucrărilor de administrare, întreținere, reparații curente și investiții pe 

drumurile județene, în anul 2017, și rectificarea „Listei obiectivelor de investitii si „Alte cheltuieli de investitii” 

defalcata pe categorii de bunuri, pe anul 2017” conform anexelor nr. 18 și 19. 



 

Art.7.  Anexele nr. 1 - 19  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Buget,  Impozite  și 

Taxe, Directiei Tehnice si Investitii 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, 

                                                                              Secretarul Judeţului Olt 

                                                                               Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 24.08.2017 

Nr.124 

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

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 

clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului 

de Protecție Civilă Olt” 

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice  

Apel de proiecte nr: POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 8171/17.08.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 8172/17.08.2017; 

➢ raportul nr. 8173/17.08.2017 al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 8362/23.08.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 8294/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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

➢ raportul nr. 8375/23.08.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

➢ 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/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI;  

➢ 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, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017; 

➢ 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.  

 

http://www.cjolt.ro/


 

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.1. Se aprobă proiectul „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea 

Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, numărul apelului de 

proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI, având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici 

prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt”, în sumă  de 603.726,54   lei (inclusiv TVA). 

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

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 21,60% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 

de 167.723,34lei, reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare 

termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt.  

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 

decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare şi contractul 

de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. 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, 

Secretarul Judeţului, 

   Marinela-Elena ILIE  

Slatina,  24 august   2017 

Nr. 125 

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

Anexă  la H.C.J. nr. 125/24.08.2017 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

„Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea  

Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” 
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  CONSULT  NG IMPEX    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, STR.GENERAL AUREL ALDEA NR.1 SLATINA   
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

1. Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA ( mii lei)              

Valoarea totală a investiției :         mii lei       556,1263   

Lei/euro = 4.5172           mii euro    123,11311 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei       296,71663 

     mii euro    65,68596 

2.  Eșalonarea investiției ( INV/C+M)  

Valoarea an 1 a investiției :                       mii lei         75,69940 

Lei/euro = 4.5172            mii euro      16,75804 

- Din care Construcții –Montaj          mii lei          0.000000 

       mii euro      0.000000 

 



 

 

Valoarea an 2 a investiției :                       mii lei          158,65358 

Lei/euro = 4.5172            mii euro        35,12211 

- Din care Construcții –Montaj          mii lei          118,68665 

       mii euro        26,27438 

Valoarea an 3 a investiției :                       mii lei         144,84833 

Lei/euro = 4.5172            mii euro       32,06595 

- Din care Construcții –Montaj          mii lei         118,68665 

       mii euro        26,27438 

Valoarea an 4 a investiției :                       mii lei        176,92523 

Lei/euro = 4.5172            mii euro      39,16701 

- Din care Construcții –Montaj          mii lei         59,34333 

       mii euro     13,13719 

3. Durata de realizare                                      42 luni, din care durata de execuție a investiției -28 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice):     

- Suprafața fațadă termoizolată = 592,11 mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 62,03 mp 

- Suprafață termohidroizolată = 531,00 mp 

- Înlocuit corpuri de încălzit ( radiatoare cu elemenți aluminiu) = 15 buc 

- Înlocuit becuri economice cu LED = 14 buc 

- Înlocuit corpuri ilumninat cu LED = 24 buc 

- Montaj instalație fotovoltaică = 5 kW 

- Montaj pompă căldură = 56 kW 

- Montaj panouri solare preparare apă caldă menajeră = 4 colectoare cu boiler 1000 litri  
 

Şef serviciu dezvoltare regională, 

Daniela LUNGU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții  

„Construire podețe tubulare noi pe drumurile județene din județul Olt: 

DJ 546C, DJ546E, DJ643,DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, DJ657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.8284 din 22.08.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 8285/22.08.2017; 

- Raportul nr. 8286/22.08.2017 al Direcției Tehnică și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr. 8316/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

- Raportul nr. 8365/23.08.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare   

europeană, administrarea domeniului public și privat; 

- 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; 

- 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 de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 

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

completată prin H.G. nr.79/2017, 

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

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

cu modificările și completările ulterioare, 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico- economică, faza SF pentru obiectivele de investiții  „Construire 

podețe tubulare noi pe drumurile județene: DJ 546C, DJ546E, DJ643, DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, 

DJ657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A cu principalii indicatori tehnico-economici : 

Principalii indicatori tehnico-economici : 

- Valoarea investiției cu TVA  = 565.663,44 lei cu TVA 

din care : 

- Construcții-montaj  = 486.468,83 lei cu TVA 

- durata de execuție - 4 luni 

1. podețe tubulare noi pe tronsoane de drum județean cu structura rutieră  din balast: 

-  Ø 600     -  8 buc. , L= 9,00 m, valoare = 110.814,58 lei cu TVA 

-  Ø 800      - 10 buc. , L= 9,00 m, valoare = 124.987,48 lei cu TVA 

-  Ø 1000    - 2 buc. ,  L= 9,00 m, valoare = 29.906,24 lei cu TVA 

2. podețe tubulare noi pe tronsoane de drum județean cu structura rutieră din mixtură asfaltică: 

-   Ø 600     - 7 buc. , L= 9,00 m, valoare = 103.396,54 lei cu TVA 

-   Ø  800    - 3 buc. , L= 9,00 m, valoare = 50.820,19 lei cu TVA 

3. podețe tubulare noi pe tronsoane de drum județean cu structura rutieră din beton rutier 

- Ø 600   - 1 buc. , L= 9,00 m, valoare = 14.913,73 lei cu TVA 

- Ø 800 – 1 buc. , L= 9,00 m, valoare =    17.111,42 lei cu TVA 

4. podeț tubular nou din două tuburi Ø 1000 pe tronson de drum județean cu structură rutieră  din balast 

- Ø 1000  – 2 buc.  ,L= 9,00 m, valoare = 27.329,42 lei cu TVA 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei Economice, Buget – Finanţe 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt. 
 

         PREŞEDINTE  

          Marius OPRESCU                                                                                                  

                                                                                                 CONSTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                 Secretarul Județului 

                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 24.08.2017 

Nr. 126 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt   

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice  

Apel de proiecte nr: POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 8168/17.08.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 8169/17.08.2017; 

➢ raportul nr. 8170/17.08.2017  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 8366/23.08.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 8295/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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



 

➢ raportul nr. 8342/23.08.2017 al Comisia 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/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI;  

➢ 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, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017 ; 

➢ 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.  

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.1. Se aprobă proiectul „Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt” în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1,  Operațiunea B 

– Clădiri publice, numărul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI,  având caracteristicile 

principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea  eficienței energetice a clădirii 

reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”, în sumă  de 

2.154.072,51   lei (inclusiv TVA). 

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

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 17,68% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 462.354,45 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

propriu al Consiliului Județean Olt.  

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. 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, 

Secretarul Judeţului, 

   Marinela-Elena ILIE  

Slatina,  24 august   2017 

Nr. 127  

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

 



 

 

Anexă  la H .C.J. nr. 127/24.08.2017 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI    

„Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”   
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  CONSULT  NG IMPEX    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, STR.DRĂGĂNEȘTI NR.7 SLATINA 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
  

3. Durata de realizare                       42 luni, din care durata de execuție a investiției -28 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice)   :     

- Suprafața fațadă termoizolată = 1.701,15  mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 434,05 mp 

- Suprafață termohidroizolată = 1.660,69 mp 

 

Şef serviciu dezvoltare regională, 

Daniela LUNGU 

 

 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

      Valoarea totala a investitiei: 

   

 

                                                                   Mii Lei 2,106.47251 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   466.32261 

  

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 1,292.54940 

   

Mii Euro                   286.13951 

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M) 

       Valoarea an 1 a investitiei: 

   

 

                                                                   Mii Lei 171.825280 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   38.038006 

  

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 0.000000 

   

Mii Euro                   0.000000 

     Valoarea an 2 a investitiei: 

 
 

 
 

 
 

Mii Lei 482.869420 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   106.895736 

 
 

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 442.166760 

   
Mii Euro                   97.885141 

     Valoarea an 3 a investitiei: 

 
 

 
 

 
 

Mii Lei 1,174.171280 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   259.933428 

 
 

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 618.296030 

 

 

  
Mii Euro                   136.875947 

     Valoarea an 4 a investitiei: 

 
 

 
 

 
 

Mii Lei 277.606530 

 

Lei/euro =           4.5172 Mii Euro                   61.455444 

 
 

- din care Constructii-Montaj Mii Lei 232.086610 

   
Mii Euro                   51.378422 



 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice 

pentru sediul Consiliului Județean Olt”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului 

Județean Olt 

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice  

Apel de proiecte nr: POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 8165/17.08.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 8166/17.08.2017; 

➢ raportul nr. 8167/17.08.2017  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 8367/23.08.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 8296/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

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

➢ raportul nr. 8334/23.08.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

➢ raportul nr. 8376/23.08.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

➢ 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/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI;  

➢ 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, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată 

prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017; 

➢ 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.  

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.1. Se aprobă proiectul „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul 

Consiliului Județean Olt” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, numărul apelului de proiecte 

POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI, având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în  

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt”, în sumă  de 2.323.814,71 lei (inclusiv TVA). 

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

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 17,60% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 

de 475.521,06lei, reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare 

termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt.  

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 

decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 



 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare şi contractul 

de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. 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, 

Secretarul Judeţului, 

Marinela-Elena ILIE  

Slatina,  24 august   2017 

Nr. 128 

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

Anexă  la H.C.J. nr. 128/24.08.2017 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI    

„Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt”   
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  CONSULT  NG IMPEX    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, B-DUL A.I.CUZA NR.14. 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

1. Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA ( mii lei)              

Valoarea totală a investiției :         mii lei      2,276.21472   

Lei/euro = 4.5172           mii euro    503.89948 

- Din care Construcții –Montaj        mii lei      1,214.52257 

     mii euro   268.86624 

2. Eșalonarea investiției ( INV/C+M)  

Valoarea an 1 a investiției :          mii lei        279.51872 

Lei/euro = 4.5172            mii euro      61.87876 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei          0.000000 

       mii euro      0.000000 

Valoarea an 2 a investiției :          mii lei          715.05055 

Lei/euro = 4.5172            mii euro      158.29508 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei          431.68990 

       mii euro       95.56582 

Valoarea an 3 a investiției :          mii lei         933.93336 

Lei/euro = 4.5172            mii euro      206.75050 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei          557.39199 

       mii euro   123.39325 

Valoarea an 4 a investiției :          mii lei      347.71209 

Lei/euro = 4.5172            mii euro    76.97514 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei        225.44068 

       mii euro   49.90717 

3. Durata de realizare                                 42 luni, din care durata de execuție a investiției -28 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice) :     

- Suprafața fațadă termoizolată = 1.132,02   mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 632,35 mp 

- Suprafață termohidroizolată = 1.068,00 mp 

- Înlocuit becuri economice cu LED = 284 buc 

- Înlocuit corpuri iluminat  cu LED = 435 buc 

- Montaj instalație fotovoltaică = 30 Kw 

- Montaj pompe căldură = 3x70 kW 

Şef serviciu dezvoltare regională , 

Daniela LUNGU 



 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la 

Bibioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană 

Olt„ Ion Minulescu”   

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice  

Apel de proiecte nr: POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 8162/17.08.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 8163/17.08.2017; 

➢ raportul nr. 8164/17.08.2017 al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 8368/23.08.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 8297/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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

➢ raportul nr. 8343/23.08.2017 al Comisiei 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/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI;  

➢ 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, lit.b), art.4 și art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017; 

➢ 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.  

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.1. Se aprobă proiectul Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 

Biblioteca Județeană Olt ”Ion Minulescu” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1,  Operațiunea B – Clădiri 

publice, numărul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI,  având caracteristicile principale şi 

indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice  la Biblioteca Județeană Olt ”Ion Minulescu”, în sumă  de 1.127.351,11  lei (inclusiv TVA). 

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

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 20,62% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 271.815,25 lei , reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Olt ”Ion 

Minulescu”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al 

Consiliului Județean Olt.  



 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. 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, 

Secretarul  Judeţului, 

Marinela-Elena ILIE       

Slatina,  24 august   2017 

Nr. 129 

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

Anexă  la H.C.J. nr. 129/24.08.2017 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI    

„Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la Biblioteca Județeană Olt ”  Ion 

Minulescu”   
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  CONSULT  NG IMPEX    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, STR.A.I.CUZA NR.3D. 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

1. Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA ( mii lei)              

Valoarea totală a investiției :         mii lei      1.067,37154   

Lei/euro = 4.5172           mii euro     236,29052 

- Din care Construcții –Montaj        mii lei        650,64077 

     mii euro     144,03630 

2. Eșalonarea investiției ( INV/C+M)  

Valoarea an 1 a investiției :          mii lei         131,52460 

Lei/euro = 4.5172            mii euro        29,11640 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei            0.000000 

       mii euro         0.000000 

Valoarea an 2 a investiției :          mii lei         244,29379 

Lei/euro = 4.5172            mii euro        54,08080 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei         233,44230 

       mii euro        51,67854 

Valoarea an 3 a investiției :          mii lei         448,46944 

Lei/euro = 4.5172            mii euro        99,28040 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei         307,20280 

       mii euro       68,00735 

Valoarea an 4 a investiției :          mii lei        243,08371 

Lei/euro = 4.5172            mii euro       53,81292 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei        109,99567 

       mii euro       24,35041 

3. Durata de realizare                                42 luni, din care durata de execuție a investiției -28 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice):     

- Suprafața fațadă termoizolată = 1.100,99  mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 330,23 mp 

- Suprafață termohidroizolată = 630,740 mp 

 

Şef serviciu dezvoltare regională, 

Daniela LUNGU 



 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: consultarea cetățenilor județului, prin referendum,  

referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.8075/11.08.2017 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr.8076/11.08.2017;  

- Raportul comun nr.8186/17.08.2017 al Serviciului Administraţie Publică,  Relații cu Consiliile Locale și  

Monitorul Oficial al Județului și al Serviciului Juridic – Contencios; 

- Raportul nr.8281/22.08.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- Raportul nr.8298/22.08.2017 al Comisiei pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 

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

- Raportul nr.8335/23.08.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.8344/23.08.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, 

Protecţie Copii şi Culte; 

- Raportul nr.8369/23.08.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Raportul nr.8377/23.08.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- Adresa Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Filiala 

Județului Olt, nr.65/09.08.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.8298/10.08.2016, prin care se propune 

reîntregirea denumirii județului OLT-ROMANAȚI; 

-  Adresa Patronatului Național Român Teritorial Oltenia, Filiala Dolj-Craiova, nr.364/21.04.2017, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.3964/21.04.2017, prin care se solicită, în numele mai multor intelectuali și cetățeni din 

județul Olt, organizarea unui referendum local privind atribuirea denumirii OLT-ROMANAȚI județului Olt; 

- Prevederile art.2 alin.(2), art.5, art.13 alin.(1) și (2), art.14 alin.(1), art.16, art.30, art.36, art.61 lit.b) din Legea 

nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 alin.(1) și art.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Prevederile art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă organizarea referendumului județean în județul Olt, având ca obiect consultarea 

cetățenilor din județul Olt cu privire la atribuirea denumirii Olt – Romanați județului Olt. 

Art.2. Cu ocazia referendumului județean, cetățenii județului Olt sunt chemați să se pronunțe prin 

„DA” sau „NU” la întrebarea: 

„SUNTEȚI DE ACORD CU ATRIBUIREA DENUMIRII OLT – ROMANAȚI JUDEȚULUI OLT ?” 

Art.3. Se stabilește ziua de duminică 15 octombrie 2017, ca dată de desfășurare a referendumului 

județean având ca obiect consultarea cetățenilor din județul Olt cu privire la atribuirea denumirii Olt – 

Romanați județului Olt. 

Art.4. Sumele necesare organizării și desfășurării referendumului județean se suportă din bugetul 

județului Olt. 

Art.5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt pentru a aproba, prin dispoziție, 

Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului 

județean din data de 15 octombrie 2017, având ca obiect consultarea cetățenilor din județul Olt cu privire la 

atribuirea denumirii Olt – Romanați județului Olt.   

Art.6. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Olt pentru a coordona din punct de vedere 

tehnic organizarea referendumului și de a lua toate măsurile legale și necesare pentru respectarea legalității 

tuturor activităților aferente. 



 

Art.7. (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin afișare la sediul Consiliului Județean 

Olt, prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Olt și prin orice mijloace de informare în masă, prin grija 

secretarului județului Olt. 

(2) De la data aducerii la cunoștință publică începe campania pentru referendum. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, Direcțiilor, 

Arhitectului Șef, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, Președintelui Tribunalului Olt, primarilor unităților administrativ-teritoriale, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
    

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                             Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 24.08.2017 

Nr.130 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 21 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția  

Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2017 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.8022/ 10.08.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.8023/10.08.2017; 

- Raportul nr.8024/10.08.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr. 8370/23.08.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 alin.(1), art. 3 și art. 91 alin.(1) lit.f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 alin.(2), art. 5, art.13, art.14. art.16 și  art. 61 alin. (1)  lit. b) din Legea nr.3/2000 privind 

organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările  și completările ulterioare; 

- 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 130/24.08.2017, cu privire la consultarea cetățenilor 

județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt. 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  hotărâre: 
 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 500 mii lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția 

Consiliului Judetean Olt, prevăzut in bugetul Judetului Olt  pe anul 2017, pentru organizarea si desfăsurarea 

referendumului  având ca obiect consultarea cetățenilor județului, referitor la atribuirea denumirii Olt-

Romanați județului Olt. 

         (2) În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 54.02 „Alte servicii 

publice generale”, subcapitolul 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, titlul V 

„Fonduri de rezervă”, articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma 

de 500 mii lei și se suplimentează cu aceeași sumă la capitolul 54.02 „Autorități publice si acțiuni externe”, 

subcapitolul 54.02.50 „Alte servicii publice generale”. 

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

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



 

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

Prefectului – Judeţul Olt . 
  

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                          Contrasemnează, 

                                                                              Secretarul Judeţului Olt 

                                                                               Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 24.08.2017 

Nr.131 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 21 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.7932/09.08.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.7933/ 09.08.2017; 

- Raportul nr.7934/09.08.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.8282/22.08.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.8336/23.08.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.8345/23.08.2017 al Comisiei pentru Cultură, Invățământ, Activitatea Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

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

nr.1328/12.07.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.6969/12.07.2017; 

- 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 Deciziei Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului“ nr.236/04.07.2017 referitoare la încetare contract individual de muncă  pentru domnul DICU 

ȘTEFAN; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului” nr.5/10.07.2017 cu privire la aprobare unele măsuri pentru funcționarea 

A.P.P.P.C.T. „Doina Oltului”; 

- 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) și art.12 alin.(1) și (11) 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 alin.(1) și (3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice și  lit.b) (Funcţii de execuţie) 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) 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 01.09.2017, transformarea postului vacant de solist 

instrumentist, treaptă profesională I, fără nivel studii, în cadrul Secției Muzicale (poziția nr.22 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 vocal, treaptă profesională I, 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 

     Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 24.08.2017 

Nr.132 

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

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții  

”Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la Consiliul Județean Olt” 
 

Având  în vedere: 

- Expunerea de  motive nr. 8138/17.08.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 8139/17.08.2017; 

- Raportul nr. 8140/17.08.2017 al Direcției Tehnică și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt; 

- Raportul nr. 8299/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice ecologice și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 

- Raportul nr. 8371/23.08.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- Raportul nr. 8378/23.08.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

 - 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. 09/2017 ”Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la Consiliul Județean Olt”, 

elaborat  de  S.C. PRO CONCEPT S.R.L. Craiova; 

-  prevederile  art. 55  din Normele  generale  de  apărare  împotriva  incendiilor,  aprobate  prin Ordinul  ministrului  

Administrației  și  Internelor   nr. 163/2007; 



 

-  prevederile  pct. 3 din Anexa nr. 1 la Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la 

incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinului  Ministrului  Afacerilor Interne nr. 129/2016; 

- prevederile art. 19 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare;    

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

completările  ulterioare; 

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

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

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

Hotărârea Guvernului  nr. 79/2017, 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 
 

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

detecție, semnalizare  și avertizare  incendiu  la  Consiliul  Județean  Olt”, cu principalii indicatori tehnico-

economici, după cum urmează:      

Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                                253.878,00 lei   

 din  care :  

              - construcții-montaj                                                  139.567,00 lei  

   - utilaje și echipamente tehnologice                            102.221,00 lei 

Durata de  realizare  a investiției                                                            70 zile 

          Capacități: 

    - suprafața  desfășurată:                                                  2.903,00 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 în vederea aducerii  la  

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

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                                                                  

Secretarul   Județului 

                                                                        Marinela  Elena  ILIE 

Slatina, 24.08.2017 

Nr. 133 

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

 

HOTĂRÂRE                           

cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.8117/16.08.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.8118/16.08.2017; 

- raportul nr.8119/16.08.2017al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.8287/22.08.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.8337/23.08.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.8346/23.08.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.8379/23.08.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- adresa Școlii Populare de Arte și Meserii nr.567/11.08.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.8057/11.08.2017; 



 

- 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; 

- Raportul final nr.538/31.07.2017 al examenului  din data de 31.07.2017 organizat pentru promovarea personalului 

contractual din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.72/01.08.2017 cu privire la promovarea 

în funcția de inspector de specialitate, grad profesional I, a domnului Neț Gabriel Nicolae; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.73/01.08.2017 cu privire la promovarea 

în funcția de inspector de specialitate, grad profesional I, a doamnei Marin Georgeta; 

- prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.74/01.08.2017 cu privire la promovarea 

în funcția de instructor, treaptă profesională II, a doamnei Bărbuia Victorița; 

- prevederile art.2 alin.(1)-(2), art.4 alin.(1)-(3), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)-(2), art.12 alin.(1) și art.13 alin.(2) și (3) din 

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

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

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

ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.a), art.9, art.11 alin.(1) și (5), art.31 alin.(2)-(5) și (8) 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.II lit.B pct.I lit.b), și pct.III la Legea-cadru,  

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 01.08.2017, transformarea următoarelor posturi din Statul de Funcții al 

Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016, modificată 

și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/27.04.2017, după cum urmează: 

a) postul de instructor, treaptă profesională III, nivel studii medii în cadrul Clasei Permanente Slatina 

(poziția nr.11 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.188/27.10.2016,  modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/27.04.2017), se transformă 

în post de instructor, treaptă profesională II, nivel studii medii. 

b) postul de inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii superioare în cadrul 

Compartimentului Financiar – Contabil, Resurse Umane Administrativ și Auxiliar (poziția nr.48 în Statul de 

Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016, 

modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/27.04.2017), se transformă în post de inspector 

de specialitate, grad profesional I, nivel studii superioare. 

c) postul de inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii superioare în cadrul 

Compartimentului Financiar – Contabil, Resurse Umane Administrativ și Auxiliar (poziția nr.49 în Statul de 

Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016, 

modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/27.04.2017), se transformă în post de inspector 

de specialitate, grad profesional I, nivel studii superioare.  

Art.2 Statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.188/27.10.2016, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/27.04.2017, 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, Școlii Populare de Arte și 

Meserii în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – jud. Olt.   
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                      Secretar al Județului                     

                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

act:1653806%20200791777


 

SLATINA, 24.08.2017  

Nr.134  

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al  

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 
 

Având în vedere: 

-  expunerea de motive nr.8110/16.08.2017 cu privire la proiectul de hotărâre    nr.8111/16.08.2017; 

-  Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.8112/16.08.2017; 

- Raportul nr.8338/23.08.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.8288/22.08.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.8347/23.08.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.4228/08.08.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.7980/09.08.2017; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.22/31.07.2017; 

-  prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.92/ 02.08.2017 referitoare la: 

acordarea salariului de bază corespunzător gradației 4, domnului Enache Ilie Iulian, în baza procesului verbal de 

promovare din funcția de - asistent medical  în  funcția de – asistent medical principal la Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.93/02.08.2017 referitoare la: 

promovarea doamnei Voicu Rodica, de la gradul profesional de - referent IA cu studii M la gradul de - economist II 

cu studii S în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci și stabilirea salariului corespunzător; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.90/02.08.2017 referitoare la: 

promovarea domnului Vidroi Ion, muncitor calificat în meseria de – zidar în cadru Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, de la treapta II muncitor calificat – zidar, la treapta I muncitor calificat – zidar și stabilirea salariului 

corespunzător;       

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

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

Consiliul Județean Olt; 

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

Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.90/29.06.2017 cu privire la aprobarea structurii organizatorice, a 

organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;  

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind 

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

administrației publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.15 din Normele  metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile 

administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.31 alin (2)-(5) și alin.(8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, Cap I, pct.2 lit.a), subpct.a.4. și cap II art.10 alin.(1) din Anexa nr. II, Cap. II lit. B (Alte unităţi 

bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, 

investiţii) lit.b) și Cap. II, lit. C (Alte funcţii comune din sectorul bugetar) lit.b) din Anexa nr.VIII la Legea-cadru,  

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.3, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 

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

completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 



 

Art.1. Începând cu data de 01.08.2017, se aprobă transformarea următoarelor posturi, ca 

urmare a promovării în grade sau trepte imediat superioare: 

➢ asistent medical, nivel studii PL, din cadrul Secției I Psihiatrie (poziția nr.18 în Statul de funcții al 

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

nr.90/29.06.2017), în post de asistent medical principal, nivel studii PL; 

➢ referent, gradul profesional IA, nivel studii M din cadrul Compartimentului R.U.N.O.S (poziția 

nr.152 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.90/29.06.2017) în post de economist, gradul II, nivel studii S. 

➢ muncitor calificat, treaptă II, nivel studii G din cadrul Personalului de întreținere și Deservire – 

Muncitori întreținere clădiri, instalații de apă, stație de epurare, lumină, încălzire, spații verzi și 

frizer (poziția nr.179 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.90/29.06.2017), în post de muncitor calificat, treaptă I, nivel 

studii G. 

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

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.90/29.06.2017 se modifică în mod corespunzător cu prevederile 

art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

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

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

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                Secretar al județului 

                                                                                                Marinela-Elena ILIE 

SLATINA.24.08.2017 

NR.135 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind:  - reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Olt; 

- aprobare Regulament de organizare si funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 
 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 8227/19.08.2017 privind Proiectul de Hotărâre nr. 8228/19.08.2017; 

- Raportul comun al Serviciului Juridic Contencios și al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile 

Locale și Monitorul Oficial al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt nr. 

8229/19.08.2017;  

- Raportul nr. 8289/22.08.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr. 8339/23.08.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr. 8348/23.08.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr. 8380/23.08.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- Adresa Consiliului Județean Olt nr. 7549/26.07.2017 prin care au fost solicitate conducerii Direcției de Sănătate 

Publică Județeană Olt, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție socială Olt și Inspectoratului Școlar Județean Olt 

să îşi desemneze reprezentanţi pentru a fi propuşi ca membri titulari şi supleanţi ai Comisiei; 

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Olt nr. 6070 din 01.08.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

7697/01.08.2017; 



 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.8395/31.07.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

7686/31.07.2017; 

- Adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt  nr. 10690/CAJ OLT din 28.07.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 7656/31.07.2017; 

- Raportul cu privire la nominalizare membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului nr. 8226/19.08.2017, întocmit 

de Secretarul Județului; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 435/09.08.2017 referitoare la constatarea suspendării de drept 

a raportului de serviciu a unui funcționar public; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 445/17.08.2017 referitoare la încetare delegare atribuții, 

modificare raport de serviciu prin exercitare cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere și stabilire 

drepturi salariale;  

- prevederile art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 12 și art. 15 din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind 

organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului; 

- prevederile art.115 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) și f), 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 (1) - Comisia pentru Protecția Copilului Olt, organ de specialitate fără personalitate juridică al 

Consiliului Județean Olt, cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului, se 

reorganizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 și va avea următoarea 

componență: 

Președinte           - Marinela - Elena ILIE - Secretarul Județului; 

Vicepreședinte:  -  Rădița PIROȘCA - Directorul executiv al Direcției Generale de Asistenţă Socială și  

                                                              Protecția Copilului Olt; 

 Membri titulari - dr. Adriana NUȚĂ - medic primar psihiatrie pediatrică -  Direcția de Sănătate Publică Olt; 

                            - Claudia Gabriela NIȚULESCU - inspector școlar pentru învățământ special și special integrat  

  - Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

                           - Ileana GHIȚĂ - director executiv - Agenția Județeană  pentru Plăți și Inspecție Socială Olt; 

                           - Camelia CISMARU – Fundația KIDS ALIVE România; 

                             - Ionica Ramona VEDERE -  Asociația Lumea Copiilor Speciali. 

Membri supleanți: - dr. Daniela SAFTA - medic primar pediatrie - Direcția de Sănătate Publică Olt; 

                               - Felicia Adelina CIOCÎRLAN ȘERBAN - inspector  pentru minorități  

- Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

                                 - Maria BĂNICĂ - asistent social în cadrul AJPIS Olt – Agenția Județeană pentru Plăți  

                                                              și Inspecție Socială Olt; 

                                - Teodora GROZAVU - Fundația KIDS ALIVE România; 

                                - Ana Maria Verona DINA - Asociația Lumea Copiilor Speciali. 

 (2) Mandatul membrilor Comisiei este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia în situații temeinic 

motivate. 

(3) Reprezentarea organismelor private acreditate va fi asigurată prin rotația reprezentanților acestora 

pentru o perioadă de 5 ani. 

Art. 2 – Comisia pentru Protecția Copilului Olt își va desfășura activitatea în sediul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt din str. Drăgănești nr. 29, mun. Slatina, județul Olt. 

Art.3 (1) – Comisia pentru Protecția Copilului Olt îndeplinește atribuțiile prevăzute de Hotărârea 

Guvernului nr. 502/2017, precum și de alte acte normative în vigoare. 

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Comisia pentru Protecția Copilului Olt emite Hotărâri. 

Art.4 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului 

Olt, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 122/2004, cu modificările și completările ulterioare. 



 

Art.6 - Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1 alin. (1) din prezenta hotărâre, 

instituțiilor și organizațiilor pe care aceștia le reprezintă, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, Serviciului Juridic-Contencios, Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi 

Monitorul Oficial al Judeţului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducerea la 

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

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                     Marinela – Elena ILIE 

Slatina, 24.08.2017 

Nr. 136 

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

 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

 nr. 136/24.08.2017 
                                                                                                                               

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 A COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

Art. 1. (1) Comisia pentru protecţia copilului Olt este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului 

Judeţean Olt, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.   

(2) Comisia respectă, promovează şi garantează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde.   

Art. 2.  (1) Comisia are următoarele atribuţii principale:   

a) stabileşte măsurile de protecţie specială pentru copii şi menţine măsurile pentru tinerii care au dobândit capacitate 

deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, de Comisie sau, după caz, de 

instanţa judecătorească;   

b) încetează sau, după caz, modifică măsura de protecţie specială stabilită de către Comisie, în condiţiile legii, dacă 

împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, după caz, în situaţia în care în urma monitorizării 

aplicării măsurii de protecţie specială se constată necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii;   

c) informează părinţii prezenţi la şedinţele Comisiei cu privire la consecinţele stabilirii măsurii de protecţie specială 

asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de copil pe durata aplicării 

măsurii;   

d) hotărăşte, dacă este cazul, în condiţiile stabilite de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului în 

condiţiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

e) eliberează sau, după caz, reînnoieşte, suspendă sau retrage atestatul de asistent maternal;   

f) stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un 

grad de handicap;   

g) aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi în situaţia stabilirii unui alt grad de handicap faţă de 

propunerea serviciului de evaluare complexă;   

h) informează în scris conducerea instituţiilor pe care membrii Comisiei le reprezintă asupra dificultăţilor întâmpinate în 

stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberarea 

certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi asupra necesităţii de dezvoltare a serviciilor sociale, 

educaţionale şi de sănătate pentru copii în vederea identificării de soluţii;   

i) soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în 

competenţa altor instituţii sau a instanţelor judecătoreşti, după caz;   

j) colaborează cu organismele private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi 

al protecţiei speciale pe raza administrativ-teritorială;   

k) întocmeşte un raport anual de activitate pe care îl înaintează consiliului judeţean sau, după caz, consiliului local al 

sectoarelor municipiului Bucureşti.   

(2) Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc de către Comisie, numai atunci când există acordul părinţilor, 

precum şi consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, exprimate în faţa Comisiei.   

(3) Comisia îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.   

Art. 3. (1) Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea componenţă:   

act:259011%200
act:391638%200


 

a) secretarul judeţului - preşedinte;   

b) directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - vicepreşedinte. Acesta poate 

delega atribuţiile care îi revin directorului executiv adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului;   

c) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel puţin gradul de medic specialist în 

una dintre următoarele specialităţi medicale sau asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă 

specializare pediatrică, desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Olt - membru;   

d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de Inspectoratul Școlar Judeţean Olt - membru;   

e) un reprezentant desemnat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt, de preferinţă un asistent social - 

membru;   

f) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul judeţului - membri.   

(2) Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant.   

(3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii temeinic motivate.   

Art. 4. (1) Pot fi membri ai Comisiei reprezentanţii desemnaţi care sunt specialişti angajaţi ai instituţiilor respective sau 

ai instituţiilor/unităţilor subordonate sau pe care le coordonează metodologic, cu studii superioare, a căror integritate morală şi 

experienţă profesională oferă garanţii corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în cadrul Comisiei.   

(2) Poate fi propus ca membru în Comisie numai reprezentantul organismului privat acreditat care desfăşoară activităţi 

în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, are studii superioare şi nu desfăşoară activităţi în cadrul autorităţilor 

publice locale sau centrale.   

(3) Nu pot fi membri în Comisie specialiştii care realizează evaluarea complexă a copilului şi nici reprezentanţii 

organismelor private care nu sunt acreditate, în condiţiile legii.   

(4) Membrii Comisiei reprezintă instituţiile/organismele private care i-au desemnat şi au obligaţia ca, în toate deciziile 

care se iau, să urmărească exclusiv interesul superior al copilului.   

Art. 5. (1) În vederea organizării şi asigurării funcţionării Comisiei, secretarul judeţului Olt, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare, are următoarele atribuţii:   

a) solicită conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Olt, Inspectoratului Școlar Județean Olt şi Agenţiei pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială Olt să îşi desemneze reprezentanţi pentru a fi propuşi ca membri titulari şi supleanţi ai Comisiei;   

b) propune Consiliului Judeţean Olt nominalizarea unui membru al Comisiei dintre reprezentanţii organismelor private 

acreditate, în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Reprezentarea 

organismelor private acreditate va fi asigurată prin rotaţia reprezentanţilor acestora pentru o perioadă de 5 ani;   

c) întocmeşte proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei, pe care îl supune aprobării Consiliului 

Judeţean Olt;   

d) conduce şedinţele Comisiei. În absenţa acestuia este înlocuit de vicepreşedinte, care semnează hotărârile adoptate în 

şedinţa în care a asigurat conducerea;   

e) verifică îndeplinirea de către membrii Comisiei a condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) şi propune Consiliului Judeţean 

Olt modificarea componenţei Comisiei în cazul în care aceste condiţii nu sunt îndeplinite;   

f) solicită unităţilor de poliţie competente teritorial informaţii existente în evidenţele specifice proprii, în vederea 

fundamentării măsurii de protecţie specială a copilului, care urmează a fi instituită conform prevederilor Legii nr. 272/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

(2) Unităţile de poliţie transmit informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii 

solicitării.   

Art. 6. (1) Comisia se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.   

(2) Comisia poate funcţiona numai în prezenţa majorităţii.   

(3) Şedinţele Comisiei nu sunt publice.   

(4) Convocarea şedinţelor se face de către preşedinte, iar în absenţa acestuia, de către vicepreşedinte. Convocarea se face 

în scris cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei şi cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi a acesteia.   

(5) Prezenţa membrilor Comisiei la şedinţă este obligatorie. În cazul în care un membru titular şi membrul supleant ai 

Comisiei absentează de la şedinţe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, Consiliul Judeţean Olt, respectiv conducerea 

organismului privat acreditat poate propune sancţionarea acestora. Punerea în aplicare a sancţiunii se va face de către instituţia 

sau, după caz, organizaţia din care face parte cel sancţionat.   

Art. 7. (1) Comisia competentă să soluţioneze cazurile privitoare la copiii care necesită o măsură de protecţie specială 

este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului.   

(2) Comisia competentă să soluţioneze cererile privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap este 

cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa copilului. În situaţia în care cererea este soluţionată de Comisia de 

la reşedinţa copilului, aceasta are obligaţia de a anunţa de îndată Comisia de la domiciliul copilului.   

act:391638%200


 

(3) Comisia soluţionează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice cererile privind stabilirea unei măsuri de protecţie 

specială şi în termen de cel mult 60 de zile calendaristice cererile privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de 

handicap. Termenul curge de la data înregistrării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt a 

cererii.   

(4) Comisia competentă poate hotărî plasamentul copilului în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care 

funcţionează aceasta, dacă interesul superior al copilului o impune, cu avizul favorabil al Comisiei din unitatea administrativ- 

teritorială respectivă.   

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), Comisia competentă să ia hotărârea prezintă Comisiei al cărei aviz este cerut toate 

informaţiile relevante pe care le deţine, referitoare la soluţionarea cazului, precum şi motivul care impune luarea hotărârii propuse.   

(6) Comisia al cărei aviz este cerut este obligată să comunice celeilalte Comisii hotărârea privind eliberarea avizului, în 

termen de 15 zile calendaristice de la primirea solicitării şi a informaţiilor prevăzute la alin. (5). Respingerea solicitării de 

eliberare a avizului poate fi întemeiată numai pe protejarea interesului superior al copilului.   

(7) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (6), avizul favorabil al Comisiei este prezumat.   

(8) În situaţia încetării sau modificării măsurii plasamentului dispus la o persoană sau familie, la un asistent maternal ori 

serviciu de tip rezidenţial, care are domiciliul sau, după caz, sediul pe altă rază administrativ-teritorială decât cea în care 

funcţionează Comisia care a stabilit iniţial plasamentul copilului, competenţa încetării sau modificării măsurii revine Comisiei 

care are sediul pe raza administrativ-teritorială care a dispus plasamentul.   

(9) În situaţia prevăzută la alin. (8), încetarea sau modificarea măsurii se dispune la sesizarea Direcţiei care a propus iniţial 

măsura plasamentului şi care verifică împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de protecţie specială sau, după caz, la 

sesizarea Direcţiei sau a organismului privat acreditat care are în plasament copilul şi care are obligaţia monitorizării acestei 

măsuri.   

(10) Direcţia sau organismul privat acreditat care are în plasament copilul va transmite Direcţiei care a propus măsura de 

protecţie specială aprobată de Comisie rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării copilului, prevăzute la art. 73 alin. (2) din 

Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 8. (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Comisia emite hotărâri.   

(2) Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap este anexă a hotărârii. Modelul certificatului de 

încadrare în grad de handicap este aprobat şi revizuit, ori de câte ori va fi necesar, prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei 

sociale.   

Art. 9. (1) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor. Acestea se redactează de către secretarul Comisiei, 

potrivit procesului-verbal al şedinţei în care au fost adoptate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data ţinerii şedinţei. Hotărârea 

Comisiei va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanelor care au luat în 

plasament copilul sau, după caz, denumirea serviciului rezidenţial, precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal ale 

copilului.   

(2) Hotărârile redactate potrivit alin. (1) se semnează de preşedintele Comisiei sau de vicepreşedinte, se contrasemnează 

de secretarul Comisiei şi se înregistrează într-un registru special de evidenţă a hotărârilor; hotărârile privind încadrarea într-un 

grad de handicap se înregistrează într-un registru separat de evidenţă.   

(3) Hotărârile Comisiei se comunică persoanelor interesate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei, prin 

scrisoare recomandată sau prin intermediul corespondenţei electronice cu confirmare de primire.   

(4) Actele emise de Comisie care nu necesită adoptarea unei hotărâri se semnează de preşedintele acesteia sau de 

vicepreşedinte şi se înregistrează în registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei.   

Art. 10. (1) Hotărârea Comisiei se pune în aplicare de îndată de către persoana sau familia, asistentul maternal, serviciul 

de tip rezidenţial căruia i-a fost dat în plasament copilul.   

(2) Hotărârea se comunică părinţilor, persoanei sau familiei, asistentului maternal ori serviciului de tip rezidenţial căruia 

i-a fost dat în plasament copilul, copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, 

Direcţiei sau, după caz, organismului privat acreditat în subordinea căruia funcţionează serviciul de tip rezidenţial, primarului 

unităţii administrativ- teritoriale în a cărei rază domiciliază părinţii, precum şi organelor financiare competente, dacă s-a stabilit 

plata unei contribuţii în sarcina părinţilor.   

Art. 11. (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei răspund în faţa Consiliului Judeţean Olt pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor care le revin potrivit legii, precum şi pentru adoptarea unor hotărâri cu nerespectarea dispoziţiilor legale.   

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie poate 

propune aplicarea următoarelor măsuri şi sancţiuni:   

a) solicitarea sancţionării disciplinare a celui vinovat de către conducerea instituţiei sau, după caz, a organismului privat 

acreditat, al cărei reprezentant este, în condiţiile legii;   

b) revocarea calităţii de membru al Comisiei.   
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(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a) se aplică prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Olt. Măsura 

prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică prin hotărâre a Consiliului Judeţean Olt.   

Art. 12. (1) Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un secretariat care funcţionează în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.   

(2) Secretariatul Comisiei este condus de secretarul acesteia, numit prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.   

Art. 13. (1) Secretariatul Comisiei este obligat să înregistreze cererile sau plângerile adresate de către copii sau 

formulate în numele acestora în legătură cu situaţii care vizează domeniul de competenţă al Comisiei.   

(2) Prin secretariatul său, Comisia transmite copilului soluţia identificată, în termenul prevăzut de lege.   

(3) În vederea respectării dreptului la opinie şi a dreptului la participare, cererea unui copil de a fi ascultat pentru 

soluţionarea situaţiilor menţionate la alin. (1) nu poate fi refuzată de către Comisie.   

Art. 14. (1) Convocarea persoanelor invitate în faţa Comisiei pentru soluţionarea cazurilor privind copiii se face de către 

secretarul Comisiei.   

(2) Convocarea se face în scris şi se comunică persoanei interesate prin scrisoare recomandată sau prin intermediul 

corespondenţei electronice, cu confirmare de primire, transmisă cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei. În situaţii 

excepţionale, convocarea se poate face şi telefonic.   

(3) În cazul în care procedura de convocare prevăzută la alin. (2) nu poate fi îndeplinită, convocarea se poate face prin 

afişare la sediul Comisiei, precum şi la sediul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află ultimul 

domiciliu cunoscut al persoanei invitate, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei. În acest caz secretarul Comisiei solicită 

aparatului de specialitate al primarului afişarea la sediu a convocării şi întocmeşte procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de 

convocare prin afişare la sediul direcţiei. Procesul- verbal va avea ataşată confirmarea de primire a convocării semnată de 

reprezentantul primarului.   

(4) Confirmările de primire a convocărilor, precum şi procesele-verbale de îndeplinire a procedurii de convocare se 

înregistrează într-un registru special de evidenţă a convocărilor de către secretarul Comisiei.   

(5) Viciul procedural privind neîndeplinirea procedurii de convocare se acoperă în cazul prezentării persoanei invitate în faţa 

Comisiei la data şedinţei. În acest caz prezentarea persoanei invitate se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi se înregistrează 

de către secretarul Comisiei în registrul special de evidenţă a convocărilor, cu menţiunea "prezentat în faţa Comisiei".   

Art. 15. (1) Şedinţele Comisiei au loc în spaţii special amenajate, apte să asigure confidenţialitatea datelor şi a 

informaţiilor referitoare la copil, care sunt prezentate Comisiei, respectarea demnităţii persoanelor care se prezintă în faţa 

Comisiei, precum şi a confidenţialităţii dezbaterilor Comisiei.   

(2) Spaţiile şi amenajarea acestora, inclusiv a sălilor de aşteptare aferente, corespund principiilor designului universal sau 

al adaptării rezonabile, aşa cum sunt definite de Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă 

spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, şi se asigură de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărâri.   

Art. 16. (1) Şedinţele Comisiei sunt conduse de către preşedintele acesteia, iar în absenţa sa, de vicepreşedinte. La 

şedinţe participă în mod obligatoriu secretarul Comisiei, fără drept de vot.   

(2) Pentru stabilirea măsurilor de protecţie specială la şedinţele Comisiei sunt invitaţi părinţii, copilul care a împlinit 

vârsta de 10 ani, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat în al cărui serviciu va fi dat în plasament 

copilul.   

(3) Pentru stabilirea încadrării în grad de handicap, în situaţii temeinic motivate Comisia poate invita la şedinţă un 

părinte al copilului sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.   

(4) Pot participa la şedinţele Comisiei şi alte persoane care pot da relaţii în cauzele analizate, invitate de preşedinte, de 

vicepreşedinte sau de unul dintre membrii Comisiei, cu acordul membrilor acesteia.   

(5) Documentele pe baza cărora specialistul Direcţiei propune Comisiei stabilirea măsurii de protecţie specială sunt:   

a) proiectul planului individualizat de protecţie;   

b) raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului întocmit de către managerul de caz conform prevederilor art. 139 

din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

c) planul de servicii întocmit de serviciul public de asistenţă socială şi, după caz, punctul de vedere al structurilor 

comunitare consultative cu privire la necesitatea propunerii de stabilire a măsurii de protecţie specială.   

(6) Documentele pe baza cărora specialistul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt propune 

Comisiei încadrarea copilului cu dizabilităţi în grad de handicap pentru copilul îngrijit în familie fără măsură de protecţie specială 

sunt:   
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a) raportul de evaluare complexă;   

b) proiectul planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi.   

(7) Documentele pe baza cărora specialistul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt propune 

Comisiei încadrarea copilului cu dizabilităţi în grad de handicap pentru copilul cu dizabilităţi pentru care s-a stabilit o măsură 

de protecţie specială în condiţiile legii sunt:   

a) raportul de evaluare complexă;   

b) proiectul planului individualizat de protecţie revizuit prin includerea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, 

precum şi a tuturor intervenţiilor pentru abilitarea şi reabilitarea copilului.   

Art. 17.  (1) În timpul şedinţei Comisiei, soluţionarea cazului privind copilul începe cu următoarele etape:   

a) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor invitate în faţa Comisiei 

pentru soluţionarea cazului, precum şi a situaţiei privind convocările acestora, pe baza documentelor prevăzute la art. 16 şi a 

registrului special de evidenţă a convocărilor;   

b) prezentarea de către specialistul sau, după caz, specialiştii Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt care au instrumentat cazul a raportului referitor la ancheta psihosocială privind situaţia copilului şi a propunerii 

motivate referitoare la stabilirea unei măsuri de protecţie a copilului sau, după caz, a raportului de evaluare complexă, a 

proiectului planului de abilitare-reabilitare şi a propunerii privind încadrarea copilului într-un grad de handicap. În funcţie de 

vârsta şi gradul de maturitate, raportul cuprinde în mod obligatoriu opinia copilului faţă de măsura de protecţie specială 

propusă.   

(2) Persoanele prezente în faţa Comisiei pentru soluţionarea cazului sunt ascultate de Comisie separat, în următoarea ordine:   

a) copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;   

b) părinţii/reprezentantul legal;   

c) persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat la care va fi dat în plasament copilul;   

d) celelalte persoane invitate în faţa Comisiei pentru a da relaţii necesare soluţionării cazului.   

(3) Comisia poate proceda la o nouă ascultare comună a două sau mai multe dintre persoanele menţionate la alin. (2).   

(4) Preşedintele Comisiei comunică copilului care a împlinit vârsta de 10 ani consecinţele pe care stabilirea măsurii de 

protecţie specială le va avea şi i se asigură dreptul de a-şi exprima în mod liber opinia cu privire la măsura de protecţie propusă.   

(5) În cazul copilului cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap, prezenţa şi ascultarea copilului nu 

sunt obligatorii. Acestea au loc numai la solicitarea expresă şi motivată a Comisiei cuprinsă în convocare. Copiii cu dizabilităţi 

care se află la tratament sau reabilitare în instituţii de specialitate din ţară sau străinătate, probat de un act emis de instituţia în 

care se află copilul, precum şi copiii nedeplasabili, probat de un act medical, nu sunt convocaţi.   

(6) În situaţii temeinic motivate copilul cu dizabilităţi poate fi audiat, cu condiţia comunicării cu acesta în mod adaptat 

tipului de dizabilitate prin limbaje vorbite, limbaj mimico-gestual sau limbaj specific persoanelor cu surdocecitate.   

(7) În situaţia în care Comisia stabileşte un alt grad de handicap faţă de propunerea serviciului de evaluare complexă, 

aceasta aplică criteriilor biopsihosociale în vigoare. Dacă aplicarea criteriilor depăşeşte sfera de expertiză a membrilor 

Comisiei, preşedintele poate invita şi/sau consulta specialişti în domeniu.   

Art. 18. (1) Ascultările şi dezbaterile ce au loc în şedinţele Comisiei, hotărârile adoptate, precum şi modul în care 

acestea au fost adoptate se consemnează de secretarul Comisiei în procesul-verbal al şedinţei, care se semnează de către 

preşedinte, vicepreşedinte, precum şi de membrii prezenţi şi se contrasemnează de către secretarul Comisiei.   

(2) Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se consemnează în registrul special de procese-verbale, ale cărui pagini 

sunt numerotate şi poartă ştampila Comisiei, precum şi semnătura secretarului Comisiei.   

Art. 19. (1) În vederea îndeplinirii în mod corespunzător a atribuţiilor ce revin Comisiei privind copilul cu dizabilităţi, 

serviciul de evaluare complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt exercită următoarele 

atribuţii:   

a) identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la 

servicii de abilitare şi reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinţilor sau a 

reprezentanţilor legali, a referirilor din partea serviciului public de asistenţă socială şi a specialiştilor care vin în contact cu copiii 

cu dizabilităţi, precum şi a sesizărilor din oficiu;   

b) verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap sau, după caz, 

cererea privind accesul la servicii, precum şi îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau 

accesul la servicii;   

c) contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;   

d) contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu 

dizabilităţi din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare şi 

reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecţie pentru copiii cu dizabilităţi din sistemul de 



 

protecţie specială; în situaţia în care părintele sau reprezentantul legal nu doreşte încadrare în grad de handicap, ci acces la 

servicii de abilitare şi reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat de directorul general al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt;   

e) informează părinţii sau reprezentantul legal cu privire la obligaţia respectării şi implementării planului de abilitare- 

reabilitare a copilului cu dizabilităţi;   

f) coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;   

g) comunică în scris, prin corespondenţă electronică sau telefonic, părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită 

pentru reevaluare;   

h) reevaluează condiţiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a 

reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea 

de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un 

grad de handicap;   

i) eliberează o adeverinţă prin care se specifică gradul deficienţei/afectării funcţionale a copiilor pentru care se propune 

măsură de plasament într-un serviciu de tip rezidenţial specializat, pentru situaţia prevăzută de art. 64 alin. (2) din Legea nr. 

272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului;   

j) colaborează cu serviciul de evaluare şi de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrelor judeţene de resurse şi 

asistenţă psihopedagogică, în vederea respectării interesului superior al copilului;   

k) colaborează cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt în vederea asigurării continuităţii serviciilor de abilitare şi reabilitare şi a tranziţiei 

copiilor cu dizabilităţi la viaţa de adult;   

l) întocmeşte anual propuneri documentate privind înfiinţarea de servicii sociale de interes local, educaţionale şi de 

sănătate pentru copiii cu dizabilităţi, care vor fi cuprinse în raportul anual al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt şi vor fi transmise Comisiei.   

(2) În situaţia în care documentele de evaluare nu sunt complete, serviciul de evaluare complexă solicită specialiştilor 

transmiterea informaţiilor de completare. Dacă informaţiile nu sunt transmise în termen de 15 zile, este anunţată Comisia în 

vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. h).   

(3) În vederea realizării atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. j), serviciul de evaluare complexă:   

a) transmite în copie documentele aferente ultimei încadrări în grad de handicap serviciului de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap, care are acces la dosarul integral al copilului;   

b) împreună cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sprijină părinţii în întocmirea dosarului 

necesar pentru prima încadrare în grad de handicap ca adult, documentele medicale pentru dosarul depus la serviciul de 

evaluare complexă pentru persoanele adulte cu handicap fiind cele menţionate de art. 6 alin. (5) din Metodologia privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

430/2008, cu modificările ulterioare, eliberate de medicul de specialitate pentru copii.   

Art. 20. (1) Serviciul de evaluare complexă a copilului cuprinde în mod obligatoriu cel puţin câte un specialist din 

următoarele categorii profesionale:   

a) medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel puţin gradul de medic specialist în 

una din următoarele specialităţi medicale sau asimilate: medicină de familie, neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie 

pediatrică;   

b) psiholog cu atestat de liberă practică în una din următoarele specialităţi: psihologie clinică, consiliere psihologică, 

psihoterapie, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;   

c) psihopedagog sau psiholog cu atestat de liberă practică în psihopedagogie specială;   

d) asistent social cu aviz de exercitare a profesiei sau atestat de liberă practică.   

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin serviciului de evaluare complexă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt poate angaja specialiştii prevăzuţi la alin. (1) sau poate contracta, în condiţiile legii, serviciile acestora.   

(3) Managementul de caz pentru copiii cu dizabilităţi din familie se asigură de manageri de caz din cadrul serviciului de 

evaluare complexă şi/sau din alte compartimente ale Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.   

Art. 21. (1) Modalităţile de colaborare dintre Comisie şi comisia de orientare şcolară şi profesională, precum şi dintre 

serviciul de evaluare complexă şi serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională se stabilesc prin protocol de 

colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Direcţia de Sănătate Publică Olt, precum şi Inspectoratul Școlar Județean 

Olt.   

(2) Prin protocolul prevăzut la alin. (1) sunt stabilite şi modalităţile de colaborare între cele trei instituţii pentru realizarea 

evaluării complexe a copiilor nedeplasabili sau provenind din familii cu venituri insuficiente, precum şi pentru înfiinţarea de 

servicii necesare copiilor cu dizabilităţi, inclusiv de intervenţie timpurie.   
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Art. 22. (1) Criteriile biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi modalităţile de aplicare 

a acestora se aprobă şi, după caz, se revizuiesc ori de câte ori este nevoie, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului muncii şi justiţiei sociale.   

(2) Metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, 

a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării 

copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 

muncii şi justiţiei sociale şi cuprinde structura-cadru a planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi.   

Art. 23. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, precum şi secretarul acestora, 

constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean.  

 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                       Marinela – Elena ILIE 

 

 

 
 

                         Șef Serviciu                                                                  Șef Serviciu Juridic Contencios,              

Serviciul Administraţie Publică, Relații cu Consiliile                            Ana Venera ȘTEFĂNESCU 

       Locale și Monitorul Oficial al Județului, 

                      Adrian LĂCRARU                                                             

 

 

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.8078/16.08.2017 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr.8079/16.08.2017;  

      -  Raportul nr. 8080/16.08.2017 al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al 

Județului; 

- Raportul nr. 8290/22.08.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

-  Raportul nr. 8340/23.08.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- Raportul nr. 8349/23.08.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie 

Copii şi Culte; 

-  Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, nr.57358/SEI/01.08.2017, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7975/09.08.2017, prin care se aduce la cunoștință faptul că atribuțiile doamnei profesor 

Marineanu Ștefania în Echipa Intersectorială Locală au fost  preluate de către doamna Floricel Luminița -  inspector 

școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare în  cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt; 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr. 7996/27.07.2017, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt sub nr. 55964/27.07.2017, prin care se comunică că în urma pensionării doamnei profesor Marineanu 

Ștefania, Inspectoratul Școlar Județean Olt a desemnat-o pe doamna Floricel Luminița, inspector școlar pentru educație 

permanentă și activități extrașcolare, ca reprezentant al Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea 

exploatării prin muncă a copilului, prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și a violenței în familie; 

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

echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de 

intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 

teritoriul altor state; 



 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.125/24.10.2012 cu privire la: constituire echipă intersectorială locală (E.I.L.) 

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

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

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

- 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. 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 103/27.07.2017 cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectorial 

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 Școlar Județean Olt în Echipa Intersectorială 

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

doamna Marineanu Ștefania, profesor, cu doamna Floricel Luminița – inspector școlar pentru educație 

permanentă și activități extrașcolare. 

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

combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt,  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; 

- Floricel Luminița  – Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare - 

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, doamnei Marineanu Ștefania, Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 
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Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31  de voturi „pentru”. 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru 

Muzeul Județean Olt – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, 

- desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de 

soluționare a contestațiilor 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.8203/18.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre nr.8204/18.08.2017; 

- raportul nr.8205/18.08.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 



 

-   raportul nr.8291/22.08.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi   de Agrement; 

-   raportul nr.8341/23.08.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr.8350/23.08.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie 

Copii şi Culte; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.8184/17.08.2017 prin care s-a solicitat domnului Guțică–Florescu Laurențiu-

Gerard manager al Muzeului Județean Olt, depunerea raportului de activitate în vederea evaluării finale a 

managementului Muzeului Județean Olt; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.8114/16.08.2017 prin care a solicitat domnului Cornel Popescu – manager al 

Muzeului Județean Argeș, acordul pentru a participa, în calitate de membru, la lucrările comisiei de evaluare și, de 

asemenea, să desemneze un specialist din cadrul muzeului, pentru a face parte din comisia de soluționare a contestațiilor 

la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.8115/16.08.2017 prin care a solicitat domnului Pavel Mirea – manager al 

Muzeului Județean Teleorman, acordul pentru a participa, în calitate de membru, la lucrările comisiei de evaluare și, de 

asemenea, să desemneze un specialist din cadrul muzeului, pentru a face parte din comisia de soluționare a contestațiilor 

la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt; 

- adresa nr.8116/16.08.2017 a Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare prin care a solicitat 

Serviciului Juridic – Contencios și Direcției Economice, Buget – Finanțe, desemnarea câte unei persoane din cadrul 

serviciului/direcției, pentru a face parte din secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea finală a managementului 

Muzeului Județean Olt; 

- adresa Serviciului Juridic – Contencios, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8116/16.08.2017; 

- adresa Direcției Economice, Buget – Finanțe, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8116/17.08.2017; 

- adresa nr.1372/17.08.2017 a Muzeului Județean Argeș, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.8180/17.08.2017; 

- adresa nr.700/17.08.2017 a Muzeului Județean Teleorman, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.8183/17.08.2017; 

- Contractul de management, pentru perioada 30.12.2014 – 30.12.2017, cu modificările ulterioare, încheiat între 

Consiliul Județean Olt, reprezentat prin Președinte – domnul Paul Stănescu și directorul (managerul) Muzeului 

Județean Olt - domnul Guțică – Florescu Laurențiu – Gerard, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.13042/30.12.2014 și la Muzeul Județean Olt sub nr.394/30.12.2014; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.115/28.04.2016, referitoare la aprobare rezultat 

final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt pentru perioada 30.12.2014 – 31.12.2015 și aprobare 

continuare exercitare contract de management; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.58/27.04.2017 cu privire la aprobarea rezultatului final la 

evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii 

Slatina; - aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerii Bibliotecii Județene Olt „Ion 

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

Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; 

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

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

- prevederile art.3 - 15 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului 

pentru Muzeul Județean Olt – instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.441/11.08.2017; 

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

nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a 

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

managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management; 

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

- prevederile art.4-5, art.15 alin.(1), art.36, art.37, art.38 alin.(1) și (3) și art.40-45 din Ordonanța de Urgență a 

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

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



 

- prevederile art.II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea 

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

modificări și completări prin Legea nr.185/2014; 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și 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 h o t ă r â r e: 
      

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

pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se desemnează comisia de evaluare la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean 

Olt - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, în următoarea componență: 

-  Angela NICOLAE        – Şef Serviciu   

                                           Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare, 

-  Cornel POPESCU       – manager al Muzeului Județean Argeș, 

-  Pavel MIREA               – manager al Muzeului Județean Teleorman.                 

Art.3. Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului 

Muzeului Județean Olt - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, în următoarea 

componență:                                                      

-  Laura BOCAI                  –  consilier, grad profesional superior                                          

                                                   Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare,                                                             

-  Dragoș MĂNDESCU      – reprezentant al Muzeului Județean Argeș, 

-  Cătălin BORȚUN            – muzeograf la Muzeul Județean Teleorman. 

Art.4. Se desemnează secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea finală a managementului 

Muzeului Județean Olt - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, în următoarea 

componență:  

- Ana - Venera ŞTEFĂNESCU     -    Şef Serviciu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                           Serviciul Juridic – Contencios, 

-  Cristina ACHIMESCU            -    Şef Serviciu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                         Serviciul Financiar – Contabilitate, 

-  Ștefania – Anișoara VLAD    - consilier juridic, grad profesional superior                                          

                                                        Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare, 

- Ionica GHEORGHE               - inspector,  grad profesional superior                                                                                                    

                                                    Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

nr.441/11.08.2017, referitoare la aprobare Regulament de organizare și desfășurare a evaluării finale a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Județean Olt, precum și orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse 

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

Muzeului Județean Olt și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                     

Secretar al județului 

                                                                            Ilie Marinela Elena 

 

Slatina: 24.08.2017 

Nr. 138 

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

 



 

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.138/24.08.2017 
 

Regulament de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului  

pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură  

din subordinea Consiliului Județean Olt 
 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 
 

Art.1. Evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt, instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Olt, se realizează de către Consiliul Județean Olt, denumită în continuare autoritate în conformitate cu 

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

modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în 

continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a 

evaluării managementului prevăzut în anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea 

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

organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 

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

regulament. 

Art.2. Prezentul regulament reglementează procedura prin care Consiliul Județean Olt verifică modul în care au fost 

realizate obligațiile asumate de către manager prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate, în 

perioada 30.12.2014 – 30.12.2017, pentru Muzeul Județean Olt. 

Art.3. - (1) Evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt se face pe baza raportului de activitate întocmit 

de managerul Muzeului Județean Olt.  

(2) Managerul are obligația de a înainta raportul de activitate în termenul prevăzut în prezentul regulament. 

(3) Raportul de activitate se întocmește conform modelului-cadru al raportului de activitate prevăzut în anexa nr.4 la 

Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015. 

(4) Raportul de activitate se depune la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu respectarea termenelor stabilite de dispozițiile art.37 alin.(2) din 

ordonanța de urgență. 

(5) Consiliul Județean Olt, în calitate de ordonator principal de credite, are obligația să organizeze, cu cel puțin 90 de zile 

calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management, evaluarea finală, în condițiile ordonanței de urgență.   

 (6) Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activitățile/proiectele/programele derulate pe 

întreaga perioadă de management. 

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

a) prima etapă: analiza raportului de activitate;  

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

conform deciziei autorității.  

Art.5. Evaluarea finală a managementului din perioada prevăzută la art.2 se desfășoară conform următorului calendar:  

a) până la data de 04.09.2017 – depunerea raportului de activitate;  

b) 05.09.2017 – 07.09.2017 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;  

c) 08.09.2017 – 11.09.2017 – analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către comisia de evaluare;  

d) 12.09.2017 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

e) aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei și a concluziilor raportului întocmit de comisia 

de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform prevederilor art.41 alin.(3) din ordonanța 

de urgență; 

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

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

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

CAPITOLUL II 

  Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare finală 
 

Art.6. - (1) Pentru desfășurarea evaluării finale a managementului Muzeului Județean Olt, la nivelul autorității se 

înființează o comisie de evaluare.  
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(2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este formată din trei membri, este desemnată prin hotărâre a 

Consiliului Județean Olt și este compusă dintr-un reprezentant al autorității și 2 specialiști în domeniul de activitate a instituțiilor 

al căror management este evaluat. 

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

prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru care se organizează evaluarea.  

(4) Comisia îşi desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității, conform deciziei autorității.  

Art.7. (1) Nu poate fi desemnată ca membru în comisie persoana care se află în una dintre următoarele situații:  

a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membrii în 

comisia de evaluare finală, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;  

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

Județean Olt.  

c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu managerul evaluat.  

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

contestațiilor.  

(3) Membrii comisiei și membrii secretariatului comisiei au obligația de a depune, la momentul luării la cunoștință a 

actului administrativ de desemnare în comisie, o declarație de confidențialitate și imparțialitate potrivit modelului prevăzut în 

anexa la prezentul regulament. Declarațiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării.  

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

care va dispune înlocuirea acestuia din comisie.  

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

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

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

Art.8 (1) Membrii comisiei au următoarele atribuții:  

a) studiază individual documentele primite în format electronic și pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;  

b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare și stabilesc punctajul și grila 

de evaluare pentru criteriile și subcriteriile în baza cărora se vor nota raportul de activitate și interviul;  

c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu și, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea 

unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

d) studiază și evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză 

întocmite de secretariat și a proiectului de management aprobat de autoritate;  

e) se deplasează, după caz, la sediul Muzeului Județean Olt, toți sau o parte dintre membri, desemnați cu majoritate de voturi, 

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

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

g) analizează și evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susținut de manager; 

h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma evaluării finale și fac recomandări pentru 

continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management; 

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

 (2) Ponderea criteriilor și subcriteriilor, echivalentă notelor pentru grila de evaluare finală a raportului de activitate și 

interviului, este validată de membrii comisiei.  

(3) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședințelor comisiei sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 24 ore 

înainte de desfășurarea acestora.  

Art.9. - (1) Membrii comisiei de evaluare finală au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor 

principii:  

a) aplicarea corectă a legii;  

b) prioritatea interesului public;  

c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conștiinciozitate;  

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

social sau de altă natură în exercitarea mandatului;  

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

f) principiul integrităţii morale.  

(2) Membrii comisiei de evaluare finală au următoarele obligații:  

a) să cunoască prevederile prezentului regulament, precum şi conținutul proiectului de management aprobat de autoritate;  



 

b) să aducă la cunoștința autorității orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea 

să le afecteze independența sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;  

c) să participe la ședințele de lucru şi să respecte confidențialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile 

legii;  

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

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

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

g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art.12 alin.(5). 

Art.10. - (1) Mandatul de membru al comisiei încetează:  

a) după finalizarea evaluării finale a activității managerului;  

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

c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declarația privind confidențialitatea şi imparțialitatea;  

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

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

f)    în situaţia în care membrul comisiei de evaluare finală  nu a depus declaraţia prevăzută la art.7 alin.(3) sau nu şi-a 

îndeplinit obligaţia prevăzută la art.7 alin.(4);  

g) în alte situații prevăzute de lege.  

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

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

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

procedura de evaluare.  

(4) În cazul imposibilității fizice/obiective a îndeplinirii atribuțiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, 

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

Art.11. - (1) În activitatea sa comisia este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt desemnați prin hotărâre a 

Consiliului Județean Olt, după cum urmează:  

a) un reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt;  

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

Consiliului Județean Olt, care are atribuții de coordonare a activității instituției al cărei management este evaluat;  

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

d) un reprezentant al Serviciului Juridic – Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:  

a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea evaluării finale, înaintează membrilor comisiei raportul de 

activitate şi proiectul de management;  

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

instituției, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, întocmește procesele-verbale pentru fiecare 

etapă şi consemnează notele acordate;  

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

întocmește referatul-analiză cu privire la managementul resurselor umane; 

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

activității instituției al cărei management este evaluat, din cadrul secretariatului comisiei, întocmește referatul-analiză cu privire 

la programele/proiectele realizate și managementul instituției; 

b)³ reprezentantul Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul secretariatului Comisiei întocmește referatul-analiză cu 

privire la managementul financiar; 

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

ordonanței de urgență și întocmește contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de evaluare, ai 

comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ai secretariatului beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din 

indemnizația Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă,  după 

caz,  plătite din bugetul autorității; 

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

ține evidența acestor documente;  

d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se 

realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  
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e) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum şi 

documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;  

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

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

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

evaluare;  

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

j) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul autorității, a rezultatului final al evaluării, în termen de 24 de 

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

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

acesteia;  

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

CAPITOLUL III 

  Analiza și notarea raportului de activitate 
 

Art.12. - (1) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor și subcriteriilor prevăzute în 

raportul de evaluare finală elaborat la solicitarea autorității, cu luarea în considerare a modelului detaliat în Modelul-cadru al 

raportului de activitate prevăzut în anexa nr.4 din Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015. 

(2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale.  

(3) Evaluarea finală se face prin acordarea, de către fiecare membru al comisiei, a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru 

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

comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.  

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

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

evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate 

de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.  

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

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

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

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

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

CAPITOLUL IV 

Soluționarea contestațiilor 
 

Art.13. - (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea și desfășurarea evaluării finale și să le depună la compartimentul desemnat de autoritate, în termen de maximum 3 

zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării finale.  

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

de către o comisie de soluționare a contestațiilor, constituită în acest scop, la nivelul autorității, cu respectarea prevederilor art.21 

din ordonanța de urgență. 

Art.14. - (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din trei membri, desemnați prin hotărâre a Consiliului 

Județean Olt, respectiv: un reprezentant al autorității și doi specialiști în domeniul de activitate al instituției al cărei management 

este evaluat.  

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

din secretariatul comisiei de evaluare.  

(3) Membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor li se aplică în totalitate prevederile art.7.  

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

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

b) analizează contestație depusă;  

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

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

CAPITOLUL V 

  Comunicarea rezultatului evaluării finale 
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Art.15. - (1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării 

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

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

CAPITOLUL VI 

Dispoziții finale 
 

Art.16. După finalizarea procedurii de evaluare finală, autoritatea va afișa pe site raportul de activitate întocmit pentru 

întreaga perioadă de management, respectiv pentru perioada 30.12.2014 – 30.12.2017.  

Art.17. Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii 

secretariatului vor beneficia, conform art.52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația 

Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din 

bugetul autorității, pe baza unor contracte civile de prestări de servicii conform prevederilor Codului civil.  

Art.18. Toate documentele aferente organizării și desfășurării evaluării finale de management se înregistrează și se 

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

Art.19. Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 

privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                               AVIZAT 

                                                                                                Secretar al județului 

                                                                                                Marinela – Elena ILIE  

              Șef serviciu 

     Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

        Angela NICOLAE 
                                                                 

 

 

Anexa la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului Județean Olt 
 

 

 

DECLARAŢIE  

             privind confidențialitatea și imparțialitatea 

 

 

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

contestațiilor/secretariat……………………………….…, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, 

prevăzut de art.326 din Codul penal, următoarele:  

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

numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;  

 b) nu am, în perioada de derulare a procedurii de evaluare finală, raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de 

cultură pentru care se organizează evaluarea finală;  

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

 d) mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor de care iau cunoştinţă pe durata evaluării finale, potrivit legii.  

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

în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situație şi mă voi retrage.  

 

 
 

Data                                                                                          Semnătura 
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HOTĂRÂRE 

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

”Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș” 

 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 8135/17.08.2017, cu  privire  la  proiectul  de  hotărâre nr. 8136/17.08.2017; 

- raportul  nr. 8137/17.08.2017 al  Direcției Tehnice  și  Investiții;   

- raportul nr. 8300/22.08.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor  

publice ecologice  și  protecția  mediului, conservarea  monumentelor  istorice  și  de  arhitectură; 

- raportul nr. 8372/23.08.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- raportul nr. 8381/23.08.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  comerț; 

- 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. 14/ 2017  ”Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș”, faza  

D.A.L.I. ,  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 hotărâre: 
 

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

fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș”cu principalii indicatori tehnico-

economici, după  cum  urmează:      

Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                              208.129,49 lei   

 din  care:  

                      - construcții-montaj                                               176.016,79 lei  

Durata de  realizare a investiției                                                            5  luni 

            Capacități: 

  - suprafața desfășurată supusă reabilitării                 1.782,00 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  în  vederea  aducerii  la  

îndeplinire,  Centrului  Școlar  pentru  Educație  Incluzivă  Balș, județul  Olt, Președintelui  Consiliului  

Județean  Olt și  Instituției Prefectului - județul  Olt. 

 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                                                                   Contrasemnează, 

                                                                  Secretarul Județului 

                                                                                  Marinela  Elena Ilie 

 

 

Slatina, 24.08.2017 

Nr. 139 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  31 de  voturi ”pentru”. 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017  

cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin referendum, 

referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.8912/07.09.2017 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr.8913/07.09.2017;  

- Raportul comun nr.8914/07.09.2017 al Serviciului Administraţie Publică, Relații cu Consiliile Locale și 

Monitorul Oficial al Județului și al Serviciului Juridic – Contencios; 

- Raportul nr.8998/11.09.2017 al Comisiei pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 

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

- Raportul nr.8999/11.09.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Raportul nr.9000/11.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- Raportul nr.9001/11.09.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.9002/11.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, 

Protecţie Copii şi Culte; 

- Raportul nr.9003/11.09.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- Prevederile art.2 alin.(1) și art.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 alin.(3), art.16 și art.30 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor 

județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.3. Referendumul județean având ca obiect consultarea cetățenilor din județul Olt cu privire la 

atribuirea denumirii Olt – Romanați județului Olt se va desfășura la o dată ulterioară, care va fi stabilită 

printr-o hotărâre a Consiliului Județean Olt, dată care va coincide cu data desfășurării referendumului 

național cu privire la revizuirea Constituției.” 

    2. După alin.(1) al art.7 se introduce alin.(11) care va avea următorul cuprins: 

„(11) Obiectul și data concretă a referendumului județean vor fi aduse la cunoștință publică după 

adoptarea hotărârii Consiliului Județean Olt prin care se va stabili noua dată de desfășurare a acestuia.” 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, Direcțiilor, 

Arhitectului Șef, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, Președintelui Tribunalului Olt, primarilor unităților administrativ-teritoriale, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 
    

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                          Marinela-Elena ILIE 

 

Slatina, 12.09.2017 

Nr.140 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 21 voturi „pentru”, o abținere, și 1 vot „împotrivă”. 

 



 

II. HOTĂRÂRI ALE ALTOR AUTORITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. 

c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările  şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,  

luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr. 68611/24.08.2017; 

b) raportul Direcţiei Generale Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 

nr. 68612/24.08.2017; 

 c) precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,  

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes 

local a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârile Consiliului Local 

nr.250/15.10.2010, nr. 322/28.08.2014, nr. 323/28.08.2014, nr. 324/28.08.2014, nr. 325/28.08.2014, nr. 

326/28.08.2014, nr. 327/28.08.2014, nr. 328/28.08.2014, nr. 329/28.08.2014, nr. 330/28.08.2014,  nr. 

331/28.08.2014, nr. 332/28.08.2014, nr. 333/28.08.2014, nr. 334/28.08.2014, nr. 335/28.08.2014, nr. 

336/28.08.2014,  nr. 280/10.07.2014, nr. 276/10.07.2014, nr. 424/26.09.2013, 426/26.09.2013, 

422/26.09.2013, 423/26.09.2013, 425/26.09.2013, 421/26.09.2013, 416/26.09.2013, 417/26.09.2013, 

418/26.09.2013, 413/26.09.2013, 409/26.09.2013, 410/26.09.2013, 406/26.09.2013, 396/26.09.2013, 

398/26.09.2013, 391/26.09.2013, 392/26.09.2013, 394/26.09.2013, 412/26.09.2013, 424/16.10.2014, 

423/16.10.2014, 422/16.10.2014, 421/16.10.2014, 420/16.10.2014, 419/16.10.2014, 418/16.10.2014,   

417/16.10.2014, 416/16.10.2014, 415/16.10.2014, 414/16.10.2014, 413/16.10.2014, 412/16.10.2014, 

521/05.12.2013, 522/05.12.2013, 519/05.12.2013, 520/05.12.2013, 518/05.12.2013, 523/05.12.2013, 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL OLT 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI SLATINA 

MUNICIPIUL 

SLATINA 

4394811 

 
 
 
 
 

................. 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 233 din 29.08.2017 

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  

45.000.000 lei  

 



 

262/10.07.2014, 263/10.07.2014, 264/10.07.2014, 393/26.09.2013, 265/10.07.2014, 261/10.07.2014, 

212/12.06.2014, 214/12.06.2014, 211/12.06.2014, 210/12.06.2014, 209/12.06.2014, 216/12.06.2014, 

215/12.06.2014, 213/12.06.2014, 45/24.02.2016, 64/01.03.2016, 433/30.10.2014, 33/28.07.2016, 

52/28.02.2017, prevăzute în anexă la prezenta.  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  SLATINA  adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 45.000.000 lei cu o 

maturitate de 10 ani, perioada de gratie 2 ani, perioada de rambursare 8 ani. 

Art. 2. Contractarea finanţării  rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea proiectelor de 

investiţii publice de interes local prevăzute în anexa la prezenta.  

Art. 3. Din bugetul local al MUNICIPIULUI  SLATINA  se asigură integral plata:  

a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice de interes local;  

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.  

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 

obligaţia să publice pe pagina de internet a MUNICIPIULUI SLATINA următoarele date: 

• hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

• valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract; 

• gradul de îndatorare al MUNICIPIULUI SLATINA; 

• durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile; 

• dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

• plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, 

sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ordonatorul principal de credite 

domnul MOŢ CONSTANTIN STELIAN EMIL. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de 

lege, primarului municipiului şi Prefectului Judeţului Olt şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în 

Monitorul Oficial al ROMÂNIEI, precum şi pe pagina de internet www.primariaslatina.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                    Avizat de legalitate 

   Berechet Mirel - Alexandru                                                                      Secretarul Municipiului Slatina 

                                                                                                                          Mihai Ion IDITA 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi “PENTRU”” și 5 voturi “împotrivă”. 

18 – consilieri prezenți 

  1 – consilier absent 

19 – consilieri în funcție. 

 

 



 

Anexă la HCL 233/29.08.2017 

 

Programul obiectivelor de investitii ce vor fi finantate din creditul intern 

 

nr.crt. Denumire obiectiv de investitii 
Suma alocata din 

credit intern 

1. 

SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA 

CU 3000 DE LOCURI - STRUCTURA 

PRELUATA, STRADA CRISAN NR.33, 

MUNICIPIUL SLATINA 10.000.000,00 

2. 

SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN 

EFICIENTA ENERGETICA A BLOCURILOR 

DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL 

SLATINA, PENTRU FAMILII CU UN VENIT 

MEDIU SUB 350 EURO/LUNA (VI) 5.000.000,00 

3. 

SPRIJINIREA INVESTITIILOR ÎN 

EFICIENTA ENERGETICA A BLOCURILOR 

DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL 

SLATINA, PENTRU FAMILII CU UN VENIT 

MEDIU SUB 350 EURO/LUNA (X) 6.000.000,00 

4. 

SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN 

EFICIENTA ENERGETICA A BLOCURILOR 

DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL 

SLATINA, PENTRU FAMILII CU UN VENIT 

MEDIU SUB 150 EURO/LUNA II 2.000.000,00 

5. 

SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN 

EFICIENTA ENERGETICA A BLOCURILOR 

DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL 

SLATINA, PENTRU FAMILII CU UN VENIT 

MEDIU SUB 150 EURO/ LUNA (V) 2.500.000,00 

6. 

SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN 

EFICIENTA ENERGETICA A BLOCURILOR 

DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL 

SLATINA, PENTRU FAMILII CU UN VENIT 

MEDIU SUB 350 EURO/ LUNA (VII) 4.500.000,00 

7. 

CONSTRUIRE SALA SPORT SCOALA 

GIMNAZIALA VLAICU VODA DIN 

MUNICIPIUL SLATINA 2.500.000,00 

8. 

Achizitionare si montare containere ingropate 

pentru colectarea selectiva a deseurilor 4.000.000,00 

9. 

EXTINDERE SISTEM SUPRAVEGHERE 

VIDEO IN MUNICIPIUL SLATINA 2.000.000,00 

10. 

EXTINDERE CLADIRI COLEGIUL 

NATIONAL ION MINULESCU 1.500.000,00 

11. SISTEM DE IRIGATII ZONA CLUB NAUTIC 1.000.000,00 

12. 

 MODERNIZARE INFRASTRUCTURA 

RUTIERA EXISTENTA IN MUNICIPIUL 

SLATINA (B-DUL SFANTUL CONSTANTIN 

BRANCOVEANU, STRADA PITESTI, 

STRADA OITUZ)  4.000.000,00 

 

TOTAL 45.000.000,00 

 

 

 

 

Președinte de ședintă, 

Berechet Mirel - Alexandru 


