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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 AUGUST 2017 
 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr. 9219/15.09.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 9220/15.09.2017 

➢ raportul nr.9221/15.09.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.9545/22.09.2017 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. 66793/12.09.2017, comunicat cu 

adresa nr. 66792/12.09.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9089/13.09.2017; 

➢ 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 AUGUST 2017, după cum urmează:   

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna AUGUST 2017 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

AUGUST 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 
257.140 54.082 311.222 96,35 3.230,12 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
125.998 29.688 155.686 56,16 2.772,19 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
170.427 39.616 210.043 59,00 3.560,05 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
131.018 72.790 203.808 51,00 3.996,24 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
139.573 47.746 187.319 74,00 2.531,34 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
115.003 27.755 142.758 38,93 3.667,04 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

61.966 20.824 82.790 30,90 2.679,29 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
29.392 9.748 39.140 9,90 3.953,54 

 TOTAL 1.030.517 302.249 1.332.766 416,24 3.201,92 
 

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, 25.09.2017 

Nr. 141 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  voturi 31 “pentru” și 1 “neparticipare la vot”.  

 

 

 



 

HOTĂRÂRE  

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

Spitalul Județean de Urgență Slatina”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 

PROIECT : Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de 

Urgență Slatina     

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. 9280/18.09.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 9281/18.09.2017 ; 

➢ raportul nr. 9282/18.09.2017  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 9546/22.09.2017 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 9564/22.09.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

➢ raportul nr. 9561/22.09.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

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

➢ raportul nr. 9536/22.09.2017 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 la Spitalul 

Județean de Urgență Slatina” 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 Spitalul Județean de Urgență Slatina”, în sumă  de 17.527.006,93  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 3,96% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

747.038,44 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului. 



 

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

termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina, 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, 25 septembrie 2017 

Nr. 142 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi “Pentru” 

 
 

 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 

 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

“Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina” 
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  OLT PROIECT -SLATINA    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, STR. CRISAN , NR. 5., JUDETUL Olt  

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

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

Valoarea totală a investiției :         mii lei      17.467,08736 

Lei/euro = 4.5172           mii euro     3.866,79519 

- Din care Construcții –Montaj        mii lei        9.580,43036 

                mii euro     2.120,87805 

2. Eșalonarea investiției ( INV/C+M)  

Valoarea an 1 a investiției :          mii lei        2.023,59775 

Lei/euro = 4.5172            mii euro        447,97612 

- Din care Construcții –Montaj           mii lei        1.599,70363 

                      mii euro        354,13611 

Valoarea an 2 a investiției :            mii lei        3.266,66581 

Lei/euro = 4.5172            mii euro        723,16165 

-   Din care Construcții –Montaj         mii lei        3.190,51157 

                   mii euro        706,30292 

Valoarea an 3 a investiției :                        mii lei         3.266,66581 

Lei/euro = 4.5172            mii euro         723,16165 

-   Din care Construcții –Montaj         mii lei         3.190,51157 

                   mii euro         706,30292 

Valoarea an 4 a investiției :          mii lei        8.910,15799 

Lei/euro = 4.5172            mii euro     1.972,49577 

- Din care Construcții –Montaj                 mii lei         1.599,70359 

       mii euro        354,13610 

3. Durata de realizare                                 48 luni, din care durata de execuție a investiției -36 luni  

 



 

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice) :  

    
Suprafata 

Opaca 

(mp) 

Suprafata 

Vitrata 

(mp) 

Suprafata 

subsol                

(inclusiv 

grinzi) (mp) 

Suprafata 

terasa, 

inclusiv atic, 

(mp) 

Suprafata 

planseu ultimul 

nivel, inclusiv 

atic, cosoroaba 

(mp) 

S fatada 

(mp) 

S anvelopat 

(mp) 

Su total, 

inclusiv 

subsol  

(mp) 

Su reabilitata 

termic instalatie 

distributie subsol 

si echilibrare 

termica 

Su 

reabilitata 

termic 

centrala 

termica 

6816,83 2383,02 514,71 5.119,76 1.384,82 9.199,85 16.219,14 19708,33 19708,33 19708,33 

 

 

Şef serviciu dezvoltare regională, 

Daniela LUNGU 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale 

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

serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9403/20.09.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.9404/20.09.2017; 

- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr. 9405/20.09.2017;  

- Raportul nr.68271/18.09.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat Consiliului 

Județean Olt cu Adresa nr.68272/18.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9348/19.09.2017; 

- raportul nr.9565/22.09.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.9575/22.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.9523/22.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.4/18.09.2017 în care au fost prezentate și avizate 

propunerile conform raportului susmenționat; 

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

completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările ulterioare; 

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

Servicii Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68246/18.09.2017; 

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

D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68247/18.09.2017; 

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

înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68254/18.09.2017; 

- referatul întocmit de domnul Vețeanu Marcel – consilier în cadrul Compartimentului prevenire marginalizare socială 

din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68245/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Soica Viorica – Șef serviciu SEI din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. 

Olt sub nr.68244/18.09.2017; 

- referatul întocmit de domnul Olteanu Lucică – Șef serviciu Patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, apărare 

împotriva incendiilor, protecția mediului, administrativ și aprovizionare din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la 

D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68248/18.09.2017; 



 

- referatul întocmit de doamna Toloș Emanuela – Șef Complex Amicii Slatina din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la 

D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68257/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Dovan Aurica – Șef centru C.T.F. „SF.MIHAIL” Caracal din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, 

înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68256/18.09.2017; 

- adresa doamnei Ciudoescu Florența Simona – Șef centru C.T.F. „SF.VALENTIN” Slatina din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68255/18.09.2017; 

- referatul întocmit de domnul Nicolae Daniel-Alexandru – Șef centru C.I.T.O. Drăgănești-Olt din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68253/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Țicu Ioana – Șef centru C.R.R. Cezieni din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la 

D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68252/18.09.2017; 

- referatul întocmit de domnul Dumitra Lucian – Șef centru C.P.V. Fălcoiu din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la 

D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68251/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Prună Violeta Diana – Șef centru în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Băbiciu din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68250/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Gheorghe Rodica – Șef centru C.I.A. Spineni din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la 

D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68249/18.09.2017; 

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

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

ulterioare, 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1.  Începând cu data de 01.10.2017, se aprobă transformarea unor posturi aferente funcțiilor publice și 

personalului contractual din statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 

aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fară personalitate juridică, din structura direcției, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data de 01.10.2017, se aprobă mutarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional 

debutant, nivel studii S din cadrul Serviciului economic, financiar-contabil, plată prestații sociale, buget și salarizare, 

Compartimentul economic, financiar-contabil al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

(poziția nr.436 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare), în 

cadrul Compartimentului patrimoniu și tehnic din structura Serviciului patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, 

apărare împotriva incendiilor, protecția mediului, administrativ și aprovizionare al aparatului propriu al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Art.3. Statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul 

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

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare, respectiv:  

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

anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Centrului de îngrijire și asistență Spineni înscris în anexa nr.32 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, 

cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Centrului de îngrijire și asistență Băbiciu înscris în anexa nr.34 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, 

cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Fălcoiu înscris în anexa nr.35 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni înscris în anexa nr.36 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Centrului de integrare prin terapie ocupațională Drăgănești-Olt înscris în anexa nr.38 la H.C.J. 

Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺMugurelʺ Slatina înscris în anexa nr.42 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, 

cu modificările ulterioare; 

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

nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Mihail̋  Caracal înscris în anexa nr.44 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 



 

 statul de funcții al Complexului servicii „Amicii” Slatina înscris în anexa nr.54 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu 

modificările ulterioare,  

se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

Art.5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.10.2017 și se comunică Direcției Economice, Buget – 

Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

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

îndeplinire, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 

Județul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                              Secretar al județului 

                                                                                                           Marinela Elena ILIE 

Slatina 25.09.2017 

Nr.143 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9259/18.09.2017, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.9260/18.09.2017; 

- Raportul  nr.9261/18.09.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.9547/22.09.2017 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; 

- Prevederile art. 45 alin.(1), lit. a), alin.(2), alin.(6),(7) si anexei nr. 3  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr.63/13.09.2017, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017; 

- Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 133/24.08.2017, cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru 

obiectivul de investitii „Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la Consiliul Judetean Olt”; 

- Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 139/24.08.2017 cu privire la  aprobarea documentației tehnico - economice 

pentru obiectivul de investiții „Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș”; 

- Adresa nr. 23604/15.09.2017 a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 

9242/15.09.2017; 

- Raportul nr.9069/13.09.2017 al Directiei Tehnice si Investitii, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Referatul nr. 9263/18.09.2017 al Directiei Tehnice si Investitii, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Raportul nr. 9316/18.09.2017 al Directiei Tehnice si Investitii, aprobat de ordonatorul principal de credite. 

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 aproba fisa obiectivului de investitii „Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare 

incendiu la Consiliul Judetean Olt” conform anexei nr. 3. 



 

Art.4.  Se aproba rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii defalcata pe categorii de 

bunuri” repartizate la capitolul 84.02 „Transporturi”,  paragraf 84.02.03.01 „Drumuri si poduri”, pe anul 

2017, conform anexei nr. 4. 

Art.5. 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 în unităti sanitare 

cu paturi”  paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, pe anul 

2017, conform anexei nr. 5.  

Art.6. Se aproba rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii defalcata pe categorii de 

bunuri” repartizate la capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”, paragraful  51.02.01.03 

„Autoritati executive” pentru anul 2017, conform anexei nr. 6. 

Art.7. Se aproba fisa obiectivului de investitii „Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Balș” conform anexei nr. 7. 

Art.8. Se aproba rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii defalcata pe categorii de 

bunuri” repartizate la capitolul 65.02 „Învățământ”, paragraful  65.02.07.04 „Învățământ special” pentru 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pe anul 2017, conform anexei nr. 8. 

Art.9. Se aproba rectificarea Listei lucrarilor de administrare, intretinere si reparatii pe drumurile 

judetene, pe anul 2017, conform anexei nr. 9. 

Art.10. Se aproba rectificarea Listei Obiectivelor de investitii si „Alte cheltuieli de investitii" defalcata 

pe categorii de bunuri, pe anul 2017 , conform anexei nr. 10.    

Art.11.  Anexele nr. 1 - 10  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.12.  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, 25.09.2017 

Nr.144 

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

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

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții 

al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere:  

➢ expunerea de motive nr.9342/19.09.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.9343/19.09.2017;  

➢ raportul nr.9344/19.09.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.9568/22.09.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.9579/22.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.19981/09.08.2017, nr.21213/28.08.2017 nr.21916/05.09.2017 și 

nr.23615/15.09.2017 înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.8056/11.08.2017, nr.8541/29.08.2017, 

nr.8932/08.09.2017 și nr.9323/18.09.2017; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, cu modificările ulterioare; 

http://www.cjolt.ro/


 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.413/20.06.2017 referitor la trecerea în anul IV de 

rezidențiat a d-nei Moraru Andreea Ana Victoria, medic rezident anul III pe post, specialitatea chirurgie vasculară; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.520/01.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

medic specialist a d-nei. dr. Lăzărescu Olivia -Alexandra, medic resident an V, pe post, la Secția chirurgie și ortopedie 

infantilă; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.525/07.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

biolog a d-nei. Nuță Camelia, biolog debutant, cu nivel studii S, la Laborator de analize medicale; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.497/24.07.2017 referitor la promovarea în funcția de 

kinetoterapeut a d-nei. Răducan Oana Cristina, kinetoterapeut debutant, cu nivel studii S, la Laborator recuperare, medicină 

fizică și balneologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.587/24.08.2017 referitor la încetarea de drept a 

contractului individual de muncă al d-nei.dr.Naie Niculina, medic primar la Centrul de Sănătate Mintală (CSM); 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.13/23.08.2017 și nr.8/12.09.2017; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

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

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

director din cadrul spitalului public; 

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

completările ulterioare; 

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

unităţi de asistenţă medico-socială’’) din anexa nr. II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, modificată prin OUG nr.63/2017; 

➢ prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a  personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar și prevederile  punctului I din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 modificat și completat 

prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.244/2017 ; 

În temeiul art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu prevederile art.45 alin.(1) și 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă transformarea postului de medic rezident anul III, 

specialitatea chirurgie vasculară de la Centrul de hemodializă, (poziția nr.1289 în Statul de funcții al 

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

modificările ulterioare), în post de medic rezident an IV, specialitatea  chirurgie  vasculară. 

Art.2 Începând cu data de 01.08.2017, se aprobă transformarea  a 3 posturi  din statul de funcţii al 

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

modificările ulterioare, ca urmare a promovării, după cum urmează: 

- postul de medic rezident anul V, specialitatea chirurgie pediatrică de la Secția chirurgie și ortopedie 

infantilă (poziția nr.491 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017,cu modificările ulterioare) se transformă în post de 

medic specialist, specialitatea chirurgie pediatrică; 

- postul de biolog, gradul debutant, de la Laborator analize medicale,(poziția nr.1547 în Statul de funcții al 

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

cu modificările ulterioare) se transformă în post de biolog; 

- postul de kinetoterapeut, gradul debutant, de la Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază 

de tratament) (poziția nr.1671 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017,cu modificările ulterioare) se transformă în post de 

kinetoterapeut. 

Art.3 Începând cu data de 01.10.2017, se aprobă transformarea a 2 posturi vacante  din statul de 

funcţii al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

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



 

- postul de referent de specialitate, gradul I, de la Serviciul administrativ, aprovizionare - transport, (poziția 

nr.1914 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare) se transformă în post de inginer, gradul 

debutant; 

- postul de medic primar, specialitatea neurologie pediatrică de la Centrul de Sănătate Mintală (poziția 

nr.2257 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

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

specialitatea psihiatrie pediatrică. 

Art.4 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 

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

art.1, art.2 și art.3 din prezenta hotărâre.          

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

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

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

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 

PREŞEDINTELE  

Marius OPRESCU 

                                                                                        Contrasemnează  

                                                                                         Secretar al județului 

                                                                                        ILIE MARINELA -ELENA 

Slatina  25.09.2017 

Nr.145    

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

 

HOTARÂRE 

cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local 

al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703D 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9318/18.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 9319/18.09.2017; 

- Adresa nr. 3295/13.09.2017 a Consiliului Local al comunei Cungrea, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

9111/13.09.2017; 

- Raportul nr. 9320/18.09.2017 al Direcției Tehnice și Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt;  

- Raportul nr. 9537/22.09.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Raportul nr. 9562/22.09.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Raportul nr. 9569/22.09.2017 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 9576/22.09.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Prevederile art.14, art.15, art.22 și art.221 alin.(3) și (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin 

domeniului public al judeţului Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.136 alin.(4) din Constituția României; 

- Prevederile art.3 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.866-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) şi art.115 

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

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 



 

 

Art.1. (1). Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local 

al comunei  Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703D. 

         (2). Darea în administrare a zonei drumului prevăzută la alin.(1), se face pentru realizarea de către Consiliul 

Local al comunei Cungrea a proiectului „Amenajare scurgere ape, (șanțuri betonate și podețe acces din beton) pe 

DJ 703D în comuna Cungrea, județul Olt”. 

         (3). Zona drumului care se dă în administrare, este situată în intravilanul comunei Cungrea,  pe ambele părți 

ale drumului județean DJ 703D, de la km 24+000  la km 26+300.  

Art.2. După recepția finală a lucrărilor  prevăzute la art.1 alin.(2), zona drumului județean DJ 703D dată în 

administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, se retransmite în administrarea Consiliului Județean Olt. 

Art.3. Predarea - primirea zonei drumului prevăzută la art.1, se face pe bază de protocol încheiat între 

Consiliul Judeţean Olt și Primăria comunei Cungrea, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt și Consiliului Local al comunei Cungrea, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
    

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                        Contrasemnează 

                                                                                                                Secretar al Judeţului                     

                         Marinela-Elena ILIE  

Slatina, 25.09.2017 

Nr. 146 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri 

în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2017-2018 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9285/18.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.9286/18.09.2017; 

- raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.9287/18.09.2017; 

- raportul nr.9577/22.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.9524/22.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Adresa Școlii Profesionale Speciale Balș nr.703/05.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.8789/05.09.2017; 

- Adresa Școlii Profesionale Speciale Balș nr.753/18.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9273/18.09.2017; 

- prevederile Hotărârii nr. 195/12.09.2017 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt 

referitoare la aprobarea numărului de membri din consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar 

din județul Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9273/18.09.2017; 

- prevederile art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7), art.94 alin.(2) și art.96 alin.(1) și alin.(7) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.3, art.4 alin.(2) lit. b), art.5 alin.(1), alin.(2) lit. a) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin.(4) din 

Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

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

lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 



 

Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt, respectiv doamna GĂLAN Valeria și domnul 

VĂTĂMANU Victor, consilieri județeni, ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale 

Balș, pentru anul școlar 2017-2018. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei GĂLAN Valeria și domnului VĂTĂMANU Victor, Școlii 

Profesionale Speciale Balș în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
                                                                                                                    

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                                            Marinela Elena ILIE 

Slatina 25.09.2017 

Nr.147 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot 

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

curse regulate speciale Societății Comerciale  DINU TUDOR INTIM SNC,  

pe ruta CARACAL – COMANCA – DEVESELU 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9181/15.09.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.9182/15.09.2017; 

- Cererea domnului TUDOR GEORGE în calitate de administrator al S.C DINU TUDOR INTIM SNC cu sediul în 

localitatea  Caracal, str. Neagoe Basarab, nr. 18, județul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 8399/23.08.2017, 

prin care solicită acordarea unei licențe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul  CARACAL– COMANCA – DEVESELU; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 1345/05.09.2017, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt cu nr. 8904/07.09.2017; 

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

nr.9183/15.09.2017; 

- Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 9539/22.09.2017; 

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

mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 9563/22.09.2017; 

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

relaţii cu cetăţenii nr. 9570/22.09.2017; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta hotărâre:  
 

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

INTIM SNC pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 

CARACAL – COMANCA – DEVESELU, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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



 

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

nr.174/20.12.2013. 

Art.3. Licența de traseu va avea valabilitatea de la data de 01.10.2017 până la data de 18.08.2018. 

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

Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

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

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

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

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenţei de transport. 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. DINU TUDOR INTIM SNC în vederea aducerii la 

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

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                            Contrasemnează 

                          Secretar al Judeţului 

                                                                                             Marinela Elena ILIE 

Slatina, 25.09.2017 

Nr.148 

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

 
                                                                                                            

ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 148/25.09.2017 
 

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

speciale Societății Comerciale DINU TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL – COMANCA – DEVESELU 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                            Contrasemnează 

                           Secretar al Judeţului 

                                                                                              Marinela Elena ILIE 

       Director Executiv 

         Cornel MOTOI 

                                                                                                                      Şef Serviciu 

                                                                                                                  Costinel  NETCU 

 

 

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.9232/15.09.2017 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.9233/15.09.2017; 

- Raportul nr.9234/15.09.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.9548/22.09.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

Nr. 

Crt. 

Seria şi nr. licenţei 

de traseu 

Operatorul de transport 

rutier căruia i s-a atribuit licenţa de traseu 
Traseul/ Auto 

 

1. 

Seria LST OT nr.0000099 

Valabilă până la data de 

18.08.2018 

SOCIETĂȚII COMERCIALE 

DINU TUDOR INTIM SNC 

CARACAL – COMANCA - 

 DEVESELU 

OT-09-GSM 



 

- 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; 

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

ulterioare; 

- Prevederile art.1 din H.C.J. nr. 133/24.08.2017 cu privire la  aprobarea documentației tehnico - economice pentru 

obiectivul de investiții „Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la Consiliul Județean Olt”. 

- Prevederile art.1 din H.C.J. nr. 139/24.08.2017 cu privire la  aprobarea documentației tehnico - economice pentru 

obiectivul de investiții „Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș”. 

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 374.000 lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 

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

2017, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu 

la Consiliul Județean Olt” și „Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș”. 

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, 25.09.2017 

Nr.149 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de 

Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2017-2018 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9288/18.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.9289/18.09.2017; 

- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr. 9290/18.09.2017; 

- raportul nr.9578/22.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.9525/22.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș nr.1697/14.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9175/15.09.2017; 

- prevederile Hotărârii nr. 195/12.09.2017 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt 

referitoare la aprobarea numărului de membri din consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar 

din județul Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9273/18.09.2017; 

- prevederile art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7), art.94 alin.(2) și art.96 alin.(1) și alin.(7) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.3, art.4 alin.(2) lit. b), art.5 alin.(1), alin.(2) lit. a) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin.(4) din 

Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare,  

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

lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt, respectiv doamna MATEI Mariana și domnul 

POSTELNICU Dorin-Teodor, consilieri județeni, ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2017-2018. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei MATEI Mariana și domnului POSTELNICU Dorin-Teodor, 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și 

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

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                              Secretar al județului 

                                                                                                           Marinela Elena ILIE 

Slatina 25.09.2017 

Nr.150 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru” și 2 neparticipări la vot 

 

 

 

HOTARÂRE 

cu privire la includerea în domeniul public al Județului Olt, a unor imobile și a terenului aferent 

situate în comuna Spineni, județul Olt, în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni 

 
 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 9382/19.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 9383/19.09.2017; 

- Adresa Primăriei comunei Spineni nr. 18/09.01.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 036/13.01.2017; 

- Adresa Primăriei orașului Scornicești nr. 192/10.01.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 37/13.01.2017; 

- Adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1707/dib/11.07.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

7037/14.07.2017; 

- Adresa Ministerului Sănătății nr. FB 5238/3267/20.07.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

5203/25.07.2017; 

- Raportul comun nr. 9384/19.09.2017 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe și  Direcției Tehnice şi Investiţii, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  

- Raportul nr. 9553/22.09.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Raportul nr. 9571/22.09.2017 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Prevederile art.3 alin.(1) și alin.(3) și art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.858 – 862 alin.(1) şi art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 şi art.115 alin.(1) lit.c) coroborate cu 

art.45 alin.(3) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare, 
  

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se aprobă includerea în domeniul public al Județului Olt, a unor imobile și a terenului 

aferent situate în comuna Spineni, județul Olt, în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni. 

           (2). Imobilele și terenul aferent menționate la alin.(1) au datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre 



 

Art.2. Predarea - primirea imobilelor și a terenului aferent prevăzute la art.1 se face pe bază de 

protocol încheiat între Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni și Consiliul Judeţean Olt, prin grija Direcţiei 

Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului, 

Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană 

de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3. Imobilele și terenul aferent, în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni, se 

dau în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în termen de 10 zile 

de la includerea acestora în domeniul public al Județului Olt, prin grija Direcțiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Olt prevăzute la art.2. 

Art.4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt se completează în mod 

corespunzător. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și Centrului de 

Îngrijire și Asistență Spineni, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

     Marius OPRESCU 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                           Secretar al Judeţului  

                                                                                                Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 25.09.2017 

Nr. 151 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Planului de școlarizare pentru anul 

școlar 2017 - 2018 pentru Școala Populară de Arte și Meserii 

 
 

Având în vedere:  

 expunerea de motive nr. 9356/19.09.2017 referitoare la Proiectul de hotărâre nr.9357/19.09.2017; 

 raportul nr. 9358/19.09.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 raportul nr. 9572/22.09.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 raportul nr. 9535/22.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii 

și Culte; 

 raportul nr. 9580/22.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 adresa Școlii Populare de Arte și Meserii nr.654/12.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9104/13.09.2017 

prin care a înaintat Raportul nr.650/12.09.2017 cu privire la modificările aduse statului de funcții și planului de școlarizare 

pentru anul 2017 - 2018; 

 adresa Primăriei orașului Corabia nr.11876/11.09.2017 înregistrată la Școala Populară de Arte și Meserii Slatina sub 

nr.646/12.09.2017; 

 adresa Primăriei Drăgănești – Olt nr.23721/14.09.2017 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9120/14.09.2017; 

 adresa Primăriei Drăgănești – Olt nr.17130/17.05.2017 înregistrată la Școala Populară de Arte și Meserii Slatina sub 

nr.380/22.05.2017 și la Consiliul Județean Olt sub nr.4852/19.05.2017; 

  prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.126/28.07.2016 cu privire la numirea directorului (managerului) Școlii 

Populare de Arte și Meserii Slatina; 



 

 prevederile contractului de management nr.5739/01.06.2016 încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin Președinte 

și domnul Pintea Vivi-Viorel și anexele la contract; 

 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, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.60/17.11.2016 cu privire la numire profesor plata cu 

ora a domnului Ontica Iulian, clasa instrumente populare și canto popular Brebeni, poziția 45 în statul de funcții al Școlii 

Populare de Arte și Meserii; 

 prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.3/02.02.2017 cu privire la numirea doamnei Taifas 

Liliana în funcția de instructor, treapta profesionala III, nivel studii M în cadrul clasei dans popular Potcoava; 

 prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.4/02.02.2017 cu privire numirea doamnei Cica 

Victoria Ani în funcția de expert, grad profesional II, nivel studii S în cadrul clasei canto popular Potcoava; 

 prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.56/19.04.2017 cu privire la promovarea din 

instructor treapta profesionala debutant în instructor treapta profesionala III a domnului Bungiu Alexandru Hari; 

 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 Net 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, treapta profesionala II a doamnei Barbuia Victorita; 

 prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.63/22.06.2017 cu privire la exercitarea cu caracter 

temporar a funcției de conducere de director adjunct al Școlii Populare de Arte și Meserii; 

 prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.64/26.06.2017 cu privire la încetarea contractului de 

muncă nr.105/01.09.2008 al domnului Bucuresteanu Dumitru; 

 prevederile Dispoziției Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.61/20.06.2017, cu privire la încetarea contractului de 

muncă nr.35/01.06.2004 al domnului Baracu Ion ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare de vârstă  standard;  

 prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.4 alin.(1)-(3), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) și art.12-14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Studiul de caz nr.565/10.08.2017 al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; 

 Studiul de caz nr.649/12.09.2017 al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; 

 Adresele Instituției Prefectului Județul Olt nr.17.666/07.03.2014 și nr.18.475/25.03.2014, înregistrate la Consiliul Județean 

Olt sub nr.2.985/25.03.2014 și respectiv, nr.2601/13.03.2014; 

 prevederile art.III alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 prevederile art.XIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și alte măsuri, aprobată prin Legea nr.171/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 prevederile art.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 

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

ulterioare; 

 prevederile art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea 

unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, 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 alin.(8) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.63/2017, Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației 

publice locale, precum și ierarhia funcțiilor prevăzute în anexa nr.I cap.I lit.A pct.5, anexa nr.III cap.V lit.a) și 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) şi art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

act:1653806%20200791777


 

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii, la nivelul a 

59 de posturi, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2017 - 2018 pentru Școala  Populară de Arte 

și Meserii, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile art.1 și 

art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.188/27.10.2016, cu modificările și completările ulterioare.  

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

Art.5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.10.2017 și se comunică Direcţiei Economice, 

Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii în vederea aducerii la 

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

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                    Contrasemnează  

                                                                                                                                     Secretar al județului 

                                                                                                                    Marinela – Elena ILIE 

Slatina  25.09.2017 

Nr.  152 

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

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

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                                                                                                                             

cu privire la: 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt; 

- aprobarea continuării managementului de către managerul Muzeului Județean Olt 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.9375/19.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 9376/19.09.2017; 

- raportul nr.9377/19.09.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.9529/22.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.9573/22.09.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.9581/22.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive și de Agrement; 

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

nr.394/30.12.2014, cu modificările ulterioare, încheiat între domnul Paul STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean 

Olt și domnul Laurențiu – Gerard GUȚICĂ – FLORESCU, directorul (managerul) Muzeului Județean Olt, pentru 

perioada 30.12.2014 – 30.12.2017; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.138/24.08.2017 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; 

- prevederile art.2, art.3 alin.(1), art.4, art.5, art.12 alin.(8), art.13 alin.(1) și art.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 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.138/24.08.2017; 

- Raportul final nr.9054/12.09.2017 privind evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt realizat în 

perioada 30.12.2014 - 30.12.2017; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.9066/12.09.2017, prin care i-a fost adus la cunoștința managerului Muzeului 

Județean Olt, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisie; 

http://www.cjolt.ro/


 

- comunicarea nr.9313/18.09.2017, prin care Consiliul Județean Olt a adus la cunoștința publică rezultatul final al 

evaluării; 

- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut în Anexa nr.2 la 

Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a 

concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării 

managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a 

modelului-cadru al contractului de management; 

- prevederile art.II din Ordonanța de Urgență nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 

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

Legea nr.185/2014; 

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

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 lit.b), art.4, art.15 alin.(1), art.25, art.36, art.37, art.38 alin.(1) și (3), art.40, art.41 alin.(1) și 

(3), art.42 alin.(4) și art.43 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

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

lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 Se aprobă rezultatul final la evaluarea finală a managementului Muzeului Județean Olt, pentru 

perioada 30.12.2014 - 30.12.2017, concretizat în nota finală 9,72, notă obținută de domnul Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard – manager al Muzeului Județean Olt, conform Raportului final nr.9054/12.09.2017 al 

comisiei de evaluare. 

Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Muzeul Județean Olt de către domnul Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard -  manager al Muzeului Județean Olt. 

Art.3 Împotriva măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre, domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, 

se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, în condițiile Legii nr.554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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

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

Muzeului Județean Olt, domnului Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard, 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, 25.09.2017 

Nr.153 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de funcții al  

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.9326/18.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.9327/ 18.09.2017; 

- Raportul nr.9328/18.09.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.9574/22.09.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.9582/22.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 



 

- Raportul nr.9528/22.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5021/18.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9306/18.09.2017; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.28/ 18.09.2017; 

- 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, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

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

transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice 

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

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) la legea-cadru nr.153/2017, modificată prin O.U.G. nr.63/2017, Capitolul I („Unități 

sanitare, de asistență socială şi de asistență medico-socială”), pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate 

medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială”), litera a) („Salarii de bază 

pentru personalul de specialitate medico-sanitar”), subpct. a.1.(„Unităţi clinice”), 

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

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

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant de asistent medical, nivel studii PL, din cadrul Secției 

II – Psihiatrie a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci  (poziția nr.91 în Statul de funcții al Spitalului 

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.90/29.06.2017, cu 

modificările ulterioare), în post de asistent medical debutant, nivel studii PL. 

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, cu modificările ulterioare, 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, 25.09.2017 

Nr.154 

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  

„Construire   parcare  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Cronici  Schitu  Greci, comuna  Schitu, județul  Olt” 
 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 9350/19.09.2017, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 9351/ 19.09.2017; 

- raportul  nr. 9352/ 19.09.2017 al  Direcției Tehnice  și  Investiții;   



 

- raportul nr. 9560/22.09.2017 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  publice, 

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

- raportul nr. 9549/22.09.2017 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 9540/22.09.2017 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. TC 446/ 2017  „Construire   parcare  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Cronici  Schitu  Greci, comuna  Schitu, 

județul  Olt”  elaborat  de  către  S.C. TRANSCOM CARAIMAN  S.R.L. Slatina; 

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

completările  ulterioare; 

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

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

aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din  fonduri  publice,  modificată  prin Hotărârea Guvernului  nr. 

79/2017; 

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

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

ulterioare, 
    

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

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

parcare  la  Spitalul  de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, comuna  Schitu, județul  Olt”  cu  principalii 

indicatori tehnico-economici, după cum urmează:      

Valoarea  totală (inclusiv  TVA)                                                        523.362,00 lei   

 din  care:  

             - construcții-montaj                                            500.990,00 lei  

Durata de  realizare  a investiției                                                              2  luni 

          Capacități: 

   - arie amenajată (parcare + spații  verzi)                             1956,11 mp 

   - arie  desfășurată (copertină parcare)                                   140,40 mp 

Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

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

- Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Județean  Olt   și  Spitalului  de  Psihiatrie  

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

Consiliului  Județean  Olt și  Instituției Prefectului - județul  Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                                                                            Contrasemnează, 

                                                                 Secretarul   Județului 

                                                                                  Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 25.09.2017 

Nr. 155 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  22 de  voturi ”pentru” și  9 voturi  ”împotrivă”. 

 

 

HOTĂRÂRE 

          cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de 

Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina,  

pentru anul școlar 2017 – 2018 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.9446/20.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.9447/20.09.2017; 

- raportul nr.9448/20.09.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 



 

- raportul nr.9527/22.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.9583/22.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive și de Agrement; 

- adresele Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina nr.2510/19.09.2017 și nr.2667/20.09.2017, înregistrate la 

Consiliul Județean Olt sub nr.9365/19.09.2017 și nr.9442/20.09.2017 ; 

- prevederile art.1, art.42 alin.(9), art.81, art.94 alin.(2) lit.g), art.96 alin.(1), (3) și (7), art.99 alin.(1) și art.100 alin.(1), (3) 

și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și alin.(3) și art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4) din Metodologia - cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.3 alin.(1), (5) și (6), art.4, art.14, art.15 alin.(1), (3), (5) și (10) și art.16 din Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării 

Științifice nr.4624/2015; 

- prevederile art.3 din Regulamentul de ordine interioară al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina 

nr.2310/18.09.2016, înaintat prin adresa nr.2667/20.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9442/20.09.2017, 

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

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

ulterioare, 
 

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

 
 

Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, domnul IORDACHE Adrian, consilier 

județean, ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina, pentru 

anul școlar 2017 - 2018. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului IORDACHE Adrian, Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean 

Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
          

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU    

         CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                   Secretar  al  Județului                     

                                                                                   Marinela – Elena ILIE 

Slatina, 25.09.2017 

Nr.156 

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

 

 

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 SEPTEMBRIE 2017 

 
 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr. 10397/16.10.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 10398/16.10.2017 

➢ raportul nr.10399/16.10.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.10810/25.10.2017 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. 74983/12.10.2017, comunicat cu 

adresa nr. 74953/12.10.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 10357/13.10.2017; 

➢ 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 SEPTEMBRIE 2017, după cum urmează:   

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii (lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în luna 

SEPTEMBRIE 

2017 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

SEPTEMBRIE 

2017 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

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

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
250.121 60.884 311.005 98,20 3.167,06 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
141.716 31.850 173.566 56,00 3.099,39 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
173.341 44.269 217.610 59,00 3.688,31 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
133.947 41.445 175.392 51,00 3.439,06 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
137.676 47.672 185.348 74,50 2.487,89 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
117.504 31.755 149.259 38,83 3.843,91 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

61.194 19.867 81.061 31,40 2.581,56 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
31.656 13.278 44.934 9,93 4.525,08 

 TOTAL 1.047.155 291.020 1.338.175 418,86 3.194,80 

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, 26.10.2017 

Nr. 157 

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

 

 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2017 
 

Având în vedere : 

➢ Expunerea de motive nr. 10159/10.10.2017 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 10160/10.10.2017; 

➢ Raportul nr. 10161/10.10.2017 al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

➢ Raportul nr. 10814/25.10.2017al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

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

ulterioare; 



 

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

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

ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al Judeţului Olt la data de 30.09.2017, conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b. 

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

parţial din venituri proprii la data de 30.09.2017, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 30.09.2017, 

conform anexei nr. 3. 

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

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

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

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

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                        Secretarul Judeţului Olt 

                                                                          Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 26.10.2017 

Nr. 158 

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

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

   cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de 

Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, 

pentru anul școlar 2017-2018 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10308/12.10.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.10309/12.10.2017; 

- Raportul nr.10310/12.10.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10747/25.10.2017 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

- Raportul nr.10791/25.10.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- prevederile Deciziei de înființare a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt nr.36/2006, 

emisă de Inspectoratul Școlar al Județului Olt; 

- prevederile Hotărârii nr.195/12.09.2017 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt; 

- Adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt nr.1013/22.09.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.9541/22.09.2017; 

- Adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt nr.1091/11.10.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.10269/11.10.2017; 

- prevederile art.1, art.50 alin.(1), art.96 alin.(1) și (7) și art.99 alin.(2) și alin.(4)-(7) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2, art.12 alin.(2)-(3) lit.b), art.13 și art.24 din Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațională, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin Ordinul 

Ministrului Educației Naționale nr.3608/2014; 

http://www.cjolt.ro/


 

- prevederile art.94 alin.(2)1 lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.25 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională Olt – an școlar 2017 – 2018; 

- prevederile art.3, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4) din Metodologia - cadru 

de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată 

prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, modificată și completată prin Ordinul  Ministrului Educației 

și Cercetării Științifice nr.4621/2015, 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv doamna CIORCEANU 

Ionela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar – Contabilitate al Direcției Economice, 

Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, ca membru în Consiliul de Administrație 

al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2017-2018. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei CIORCEANU Ionela, Centrului Județean de Resurse și 

de Asistență Educațională Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                                       Secretar al județului 

                                                                                                                                   Marinela Elena ILIE 

Slatina, 26.10.2017 

Nr.159 

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

 

HOTĂRÂRE 

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

 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 10453/17.10.2017, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.10454/17.10.2017; 

-   Raportul nr.10455/17.10.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe;  

-  Raportul nr.10815/25.10.2017 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. 13154/CEFC/28.09.2017 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr. 9745/28.09.2017;  

- Referatul nr. 9782/29.09.2017 al Cabinetului Secretarului Județului Olt, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Referatul nr.6914/11.07.2017 al Serviciului Juridic - Contencios, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 155/25.09.2017, cu privire la aprobarea documentatiei tehnico 

economice pentru obiectivul de investitii „Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, comuna 

Schitu, judetul Olt”; 

- Raportul nr.10202/10.10.2017 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Nota de fundamentare nr.1866/11.10.2017 a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

Doina Oltului, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10303/12.10.2017; 

- Adresa nr. 507/12.10.2017 a Muzeului Județean Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10319/12.10.2017; 



 

- Adresa nr. 26306/13.10.2017 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10371/13.10.2017; 

- Raportul nr.10440/16.10.2017 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Raportul nr. 9965/04.10.2017 al Serviciului Dezvoltare Regionala, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Adresa nr.960/13.10.2017 a Serviciului Judetean de Paza Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10320/13.10.2017. 

În temeiul art. 91 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), art.97, alin.(1) si art.45 alin.(2) lit.a) coroborat cu art.98 si art.115 alin. 

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

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

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

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

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

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

Art.3. Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri repartizate 

la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative”, 

paragraf 51.02.01.03 „Autorități executive”, pe anul 2017, conform anexei nr.3. 

Art.4.  Se aprobă fișa obiectivului de investiții „Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

comuna Schitu, județul Olt”, conform anexei nr. 4. 

Art.5. Se aprobă fișa obiectivului de investiții „Modernizare drum județean DJ 679B, limită județ Teleorman-

comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-13+900, L=400m”, pe anul 2017, conform anexei nr. 5.  

Art.6. Se aprobă lista poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri repartizate la capitolul 

67.10 „Cultura, recreere si religie”, paragraful 67.10.03.03 „Muzee”, pentru Muzeul Judetean Olt, pe anul 2017, conform 

anexei nr. 6. 

Art.7. Se aprobă rectificarea fișei obiectivului de investitii „Lucrări de modernizare, recompartimentare la etajele 3 

și 4 aparținând Secției de Neonatologie si etajele 7 și 8 aparținând Secției Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Slatina”, pe anul 2017, conform anexei nr. 7. 

Art.8. Se aproba rectificarea fișei obiectivului de investiții „Reabilitare și relocare spații din pavilionul central al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina” pe anul 2017, conform anexei nr. 8. 

Art.9. Se aproba rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcate pe categorii de bunuri repartizate 

la capitolul 66.10 „Sanatate”, subcapitolul 66.10.06 „Servicii medicale în unități sanitare cu paturi”, paragraful 

66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, pe anul 2017, conform anexei nr. 9. 

Art.10. Se aprobă fișa obiectivului de investiții „Lucrari de reparații și de modernizare la cladirea fostă Cantină + 

Centrală termică, Centrul de Plasament Cireșarii Corabia”, conform anexei nr. 10.  

Art.11. Se aprobă rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri 

repartizate la capitolul 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala” subcapitolul 61.10.50 „Alte cheltuieli in domeniul 

ordinii publice si sigurantei nationale”, pentru Serviciul Județean de Pază pe anul 2017, conform anexei nr. 11. 

Art.12. Se aprobă rectificarea „Listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații pe drumurile județene”, pe 

anul 2017, conform anexei nr. 12. 

Art.13.  Se aprobă rectificarea Listei Obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe 

categorii de bunuri, pe anul 2017, conform anexei nr. 13. 

Art.14.  Anexele nr. 1 - 13  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.15.  Prezenta   hotărâre   se   comunică    Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  Serviciului  Buget,  Impozite  

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

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

 PREŞEDINTE 

  Marius OPRESCU 

                                                                                                                                      Contrasemnează, 

                                                                          Secretarul Judeţului Olt 

                                                                          Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 26.10.2017 

Nr.160 

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

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

http://www.cjolt.ro/


 

HOTĂRÂRE 

    cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt,  

care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate  
       

Având în vedere: 

• Expunerea de motive nr.10472/17.10.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.10.473/17.10.2017; 

• Raportul nr. 10474/17.10.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanțe; 

• Raportul nr.10748/25.10.2017 al Comisiei pentru cultura, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie 

copii şi culte; 

• Raportul nr.10792/25.10.2017 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement; 

• Raportul nr.10758/25.10.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

• Raportul nr.10816/25.10.2017 al Comisiei studii economico-sociale, Buget-finanţe, integrare europeană, Administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului; 

• Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.10404/18.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

9414/20.09.2017; 

• Referatul nr. 10306/12.10.2017 al doamnei Ginerică Miruna Andra, consilierul Președintelui Consiliului Județean Olt; 

• Prevederile art.1, art. 2 alin. (3) şi ale Anexei nr. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, modificată prin 

O.U.G nr. 63/2017;  

• Prevederile anexei nr. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) lit.a) pct.1, 4, 6, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a) şi 

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 suma de 89.400 lei in valoare netă, pentru premierea elevilor şi profesorilor îndrumători din 

județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 65.02 „Învățământ” subcapitolul 

65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, ” titlul II „Bunuri si servicii”, articolul 20.30 „Alte 

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

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

Contabilitate, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

consilierului Președintelui Consiliului Județean Olt, doamna Ginerică Miruna Andra, pentru aducerea la îndeplinire, 

Inspectoratului Școlar Județean Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                       Contrasemnează 

                                                                                  Secretar al Judeţului Olt 

                                                                   Marinela Elena ILIE 

SLATINA, 26.10.2017 

Nr.161   

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

            Anexa la H.C.J. nr. 161/26.10.2017 
 

Premii individuale, în sumă de 5.000 lei, se acordă elevilor  

care au reuşit performanţa de a se califica la Olimpiadele internaționale de specialitate: 

 
Nr. 

crt 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea școlară de 

proveniență 

Clasa Disciplina Premiul obținut Poziția în 

ierarhia 

națională 

Profesorul 

îndrumător 

1.  Deaconu 

Ramona 

Colegiul Național ”Ion 

Minulescu” Slatina 

XII Matematică Bronz Olimpiada 

Europeana de Fete 

- Perianu 

Marius 



 

2.  Crau I. 

Maria 

Alexandra 

Colegiul Naţional ,,Ion 

Minulescu’’ Slatina 

XII Limba latină- 

Olimpiada 

interanaţională 

Certamen 

Ciceronianum Arpinas 

Diplomă de 

participare 

internaţională 

- Niculae 

Aurelia 

3.  Barbu C. 

Simina 

Andreea 

Colegiul Naţional ,,Radu 

Greceanu’’Slatina 

X Olimpiada 

Internațională de 

Lectură 

Diplomă de 

participare 

- Alexandru 

Felicia 

 

Premii individuale, în sumă de 1.000 lei, se acordă elevilor care au obținut locul I în cadrul 

Olimpiadelor naționale de specialitate şi celor care s-au calificat în lotul lărgit la Matematică: 

 

 

 Premii individuale, în valoare de 800 lei, se acordă elevilor  

care au obținut locul al II -lea în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate: 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea școlară de 

proveniență 

Clasa Disciplina Premiul 

obținut 

Poziția în 

ierarhia 

națională 

Profesorul 

îndrumător 

1. Panțucu Ștefan 

Alexandru 

Colegiul Național „Ion 

Minulescu” Slatina 

IX Limba germană 

modernă 

II 2 Ceauș 

Mariana 

2. Pătru Ovidiu;  Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

X Argumentare, 

dezbatere și gândire 

critică - avansați 

II 2 Boșogea-

Tudor Mihail 

3. Pălcău Adriana; Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

X Argumentare, 

dezbatere și gândire 

critică - avansați 

II 2 Boșogea-

Tudor Mihail 

4. Pavel Raluca Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

X Argumentare, 

dezbatere și gândire 

critică - avansați 

II 2 Boșogea-

Tudor Mihail 

5. Diaconu Adina Colegiul Tehnic „Alexe 

Marin” Slatina 

XII Tenis de Masă II 2 Diaconu 

Maria 

6. Vlad Andrei Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 

IV Olimpiada Națională 

de Robotică 

II 2 Doru Popescu-

Anastasiu 

Popa Graţiela 

7. Marincea Radu Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 

IV Olimpiada Națională 

de Robotică 

II 2 Doru Popescu-

Anastasiu 

Popa Graţiela 

8. Tudosie Ștefan Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 

 IV Olimpiada Națională 

de Robotică 

II 2 Doru Popescu-

Anastasiu 

Popa Graţiela 

9. Coneschi Vlad 

Silviu 

Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 

 VII Olimpiada Națională 

de Robotică 

II 2 Doru Popescu-

Anastasiu 

Popa Graţiela 

10. Vădăstreanu 

Robert Valentin 

Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 

VII Olimpiada Națională 

de Robotică 

II 2 Doru Popescu-

Anastasiu 

Popa Graţiela  

11. Constantinescu 

Liviu Gabriel 

Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 

 VII Olimpiada Națională 

de Robotică 

II 2 Doru Popescu-

Anastasiu 

Popa Graţiela 
 

 Premii individuale, în valoare de 600 lei, se acordă elevilor  

care au obținut locul al III -lea în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea școlară de 

proveniență 

Clasa Disciplina Premiul obținut Poziția în 

ierarhia 

națională 

Profesorul 

îndrumător 

1. Mitrache Ionuț 
Școala Gimnazială „Nicolae 

Titulescu” Caracal 
VIII Matematică 

Calificat în lotul 

lărgit la matematică 
- Țolu Eugenia 

2. Țolu Diana 
Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 
VII Matematică 

Calificat în lotul 

lărgit la matematică 
- Năsui Mariana 

3. Coneschi Vlad 

Silviu 

Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 

VII Matematică Calificat în lotul 

lărgit la matematică 

- Popa Grațiela 

Ludmila 



 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea școlară de 

proveniență 

Clasa Disciplina Premiul 

obținut 

Poziția în ierarhia 

națională 

Profesorul 

îndrumător 

1. 
Pătrașcu Cristina 

Gabriela 

Colegiul Național „Ion 

Minulescuˮ Slatina 
 X 

Limba germană 

modernă 
III 3 

Ceauș 

Mariana 

2. Dan Eliana 
Şcoala Gimn. 

”E.Ionescu” Slatina 
VIII 

Limba română- 

Olimpiada de 

Lingvistică 

Premiul III + 

Premiul 

Special 

3 
Pletoiu Dana 

Liana 

   3. Chirimbu Liviu 

Iulian 

Colegiul Național ”Ion 

Minulescu” Slatina 

XII Matematică III + Aur 

SSMR 

3 Perianu 

Marius 
 

Premii individuale, în valoare de 400 lei, se acordă elevilor care au obținut mențiune sau premiul special și  

s-au clasat până la poziția a 10 -a în ierarhia națională,  în cadrul Olimpiadelor naționale de specialitate: 
Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea şcolară de 

provenienţă 

Clasa Disciplina Premiul 

obţinut 

Poziția în 

ierarhia 

națională 

Profesorul 

îndrumator 

1. 
Ştefu A.F 

Teodora 

Colegiul Naţional 

Vocaţional ,,Nicolae 

Titulescu’’Slatina 

VII 
Limba şi literatura 

română- OLLR 
Menţiune 4 

Buşoiu 

Mihaela 

2. 
Gruia Maria 

Diana 

Colegiul Național „Ion 

Minulescuˮ Slatina 
X 

Limba germană 

modernă 
Mențiune 4 

Ceauș 

Mariana 

3. 
Guţan Marina 

Iuliana;  

Colegiul Național „Radu 

Greceanu” Slatina 
X 

Argumentare, 

dezbatere și gândire 

critică - Secțiunea 

începători 

Mențiune 

(pentru întreg 

echipajul) 

4 
Badea 

Valeria 

4. 
Dobrescu Diana 

Alina 

Colegiul Național „Radu 

Greceanu” Slatina 

XI Argumentare, 

dezbatere și gândire 

critică - Secțiunea 

începători 

Mențiune 

(pentru întreg 

echipajul) 
4 

Badea 

Valeria 

5. 
Barbu Diana 

Elena 

Colegiul Național „Radu 

Greceanu” Slatina 

XII Argumentare, 

dezbatere și gândire 

critică - Secțiunea 

începători 

Mențiune 

(pentru întreg 

echipajul) 
4 

Badea 

Valeria 

6. Radu Diana  
Liceul cu Program Sportiv 

Slatina 
VII  Tenis de masă  

Locul IV 

echipe 
4 Sîia Costinel 

7. 
Călinoaia 

Bogdan  

Liceul cu Program Sportiv 

Slatina 
 VIII Tenis de masă  

Locul IV 

echipe 
4 Sîia Costinel 

8. Țucu Oana  
Liceul cu Program Sportiv 

Slatina 
VIII Tenis de masă  

Locul IV 

echipe 
4 Sîia Costinel 

9. 
Constantin 

Răzvan  

Liceul cu Program Sportiv 

Slatina 
V Tenis de masă  

Locul IV 

echipe 
4 Sîia Costinel 

10. Șarpe Casandra 
C. N. ”Ion Minulescu”, 

Slatina 
VIII Istorie Mențiune 4 Gagiu Alina 

   

11. 

Gîscă Dragoș Colegiul Agricol ”Dimitrie 

Petrescu” Caracal 

XII Agricultură - 

Cultura plantelor 

Menţiune 5 Brad 

Olimpia, 

Dincă Maria, 

Moise 

Gheorghe 

   

12. 

Rizea-Niță I. 

Ioan Alexandru 

Colegiul Naţional ,,Ion 

Minulescu’’ Slatina 
 XI 

Limba latină- 

Olimpiada de limbi 

clasice 

Menţiune 5 
Niculae 

Aurelia 

       

13. 

Golescu C. 

Florin 

Colegiul Naţional ,,Ioniță 

Asan’’Caracal 
 X 

Limba neogreacă- 

Olimpiada de limbă 

neogreacă 

Premiul 

Special 
5 

Marinescu 

Mariana 

       

14.  

Bîră Ilaria Ana 

Maria 
Petre Pandrea Balş X Istorie Menţiune 5 

Constantin 

Constantin 

       

15. 
Oprea Marina 

Colegiul National "Radu 

Greceanu" 
VII Informatică 

Mentiune - 

medalie argint 
6 Oprea Bianca 

       

16. 

Dumitrescu I 

Ioana Delia 

C. N. V. Nicolae Titulescu, 

Slatina 
VIII Geografie Mențiune 6 

Adina Maria 

Gruia 

17. 

Matei F 

Alexandra 

Gabriela 

C. N. ”Ion Minulescu”, 

Slatina 
 Geografie Mențiune 6 Angela Liță 



 

18. 
Barbu C. 

Simina Andreea 

Colegiul Naţional ,,Radu 

Greceanu’’Slatina 
X 

Limba şi literatura 

română- OLAV 
Menţiune 6 

Alexandru 

Felicia 

       

19. 

Rădoi Marius Liceul cu Program Sportiv 

Slatina 

XI Tenis de masă - 6 Zanfir 

Andreea 

Valentina 

       

20. 
Ghiță Beniamin 

Colegiul Național „Ioniță 

Asanˮ Caracal 
XII Limba italiană 

Premiul 

special 
7 

Mănăchescu 

Iulia Mihaela 

       

21. 

Stanca Alina 

Daniela 

Liceul Teoretic „Petre 

Pandrea“ Balș 
 XII Limba franceză 

Mențiune 

specială 
7 

Lucșoreanu 

Mirela Alina 

       

22. 

Dîrstaru Rebeca 

Cecilia Maria 

Colegiul Naţional ,,Ion 

Minulescu” 
 IX 

Olimpiada de 

Limba şi Literatura 

Română 

Menţiune 7 Perianu Irina 

23. 
Lăcraru Maria 

Emilia 

Liceul Teoretic „Petre 

Pandrea“ Balș 
VIII Limba franceză Mențiune 7 

Lucșoreanu 

Mirela Alina 

       

24. 

Stroe Marius 

Leonard 

Colegiul Național „Ioniță 

Asanˮ Caracal 
VIII Limba spaniolă 

Premiul 

special 
8 - 

       

25. 

Vădăstreanu 

Robert Valentin 

Scoala Gimnaziala "Eugen 

Ionescu" 
VIII Informatică 

Mentiune - 

medalie argint 
8 

Pietris 

Constantin 

Daniel, Doru 

Popescu 

       

26. 

Popescu D. 

Adelina Maria 

Colegiul Naţional ,,Ion 

Minulescu’’ Slatina 
 IX 

Limba şi literatura 

română- OLLR 
Menţiune 9 Perianu Irina 

27. 
Pîrvu D. Robert 

Alexandru 

Colegiul Naţional "Ion 

Minulescu" Slatina 
 VI 

Limba română- 

Olimpiada de 

Lingvistică 

Menţiune 9 

Puşcaşu 

Mihaela 

Năsui 

Mariana 

28. 

Lucșoreanu 

Lavinia 

Mădălina 

Liceul Teoretic „Petre 

Pandrea“ Balș 
X Limba franceză Mențiune 9 

Lucșoreanu 

Mirela Alina 

       

29. 

Antonescu 

Maria Cristina 

Colegiul Național „Ion 

Minulescuˮ Slatina 
IX Limba engleză 

Mențiune 

specială 
9 

Micu Lavinia 

Roxana 

       

30. 

Duţă Carmen 

Ştefania 

Colegiul Naţional ”Radu 

Greceanu„ 
XII 

Olimpiada 

Naţională de Istorie 
- 9 Ilie Daniela 

       

31. 

Ivan Ioana 

Miruna 

Colegiul Național „Radu 

Greceanuˮ Slatina 
XII 

Limba germană 

modernă 

Premiul pentru 

participare 

consecutivă 

2013-2017 

10 
Corcău 

Nicoleta 

       

32. 

Deliu Adrian 

Silviu Ştefan 

Colegiul Naţional ,, A.I. 

Cuza” Corabia 
X 

Olimpiada 

Naţională de 

Geografie  

- 10 Tălăban Ion 

 

Premiul, în valoare de 6000 lei, se acordă echipei de handbal a Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, 

pentru ocuparea locului I în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, secţiunea Handbal. Fiecărui 

membru al echipei îi va reveni suma de 500 de lei, din premiul total de 6000 lei, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea şcolară de 

provenienţă 

Clasa Disciplina Premiul 

obţinut 

Poziția în 

ierarhia 

națională 

Profesorul 

îndrumator 

1. Kelemen Raluca 
Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 
XII 

Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza  

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 

2. 
Bojan 

Alexandra 

Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

XII Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza 

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 

3. Stinga Andreea 
Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

XII Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza  

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 

4. Stoica Ana 
Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

XII Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza  

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 

5. Nitu Ioana 
Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

XII Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza  

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 

6. 
Braniste 

Cristina 

Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

XII Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza  

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 

7. Stan Lavinia 
Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 
XI 

Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza  

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 

8. Dinut Bianca 
Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

XI Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza 

Nationala 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 



 

 

Premiul, în valoare de 6000 lei, se acordă Corului ,,UNDA”, pentru obţinerea Premiului Special în 

cadrul Olimpiadei de Educaţie Muzicală. Corul este format din 40 de elevi, iar fiecărui membru al 

echipajului îi va reveni suma de 150 de lei, din premiul total de 6000 lei: 
 

1. 
CORUL „UNDA” 

- 40 elevi 

Colegiul Național Vocațional 

„Nicolae Titulescu”, Slatina 
VII-XII 

Educație 

muzicală 

PREMIUL 

SPECIAL 
4 

Geantă Alexandra-dirijor și 

Gheorghe Balint-corepetitor 
 

Premiul, în valoare de 3000 lei, se acordă echipei de fotbal a Liceului cu Program Sportiv Slatina, pentru 

ocuparea locului IV (menţiune) în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, secţiunea Fotbal. 

Fiecărui membru al echipei îi va reveni suma de 300 de lei, din premiul total de 3000 lei, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 

Unitatea școlară 

de proveniență 

Clasa Disciplina Premiul 

obținut 

Poziția în ierarhia 

națională 

Profesorul 

îndrumător 

1. Mirică Alexandru 

Cristian  

Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

X Fotbal  Mențiune 

echipe 

4 Stănculețu Cristian  

Oancea George 

2. Preda Narcis Cosmin 
Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

X 
Fotbal  

Mențiune 

echipe 
4 

Stănculețu Cristian  

Oancea George  

3. Năpîrcă Iulian Marius 
Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

X 
Fotbal  

Mențiune 

echipe 
4 

Stănculețu Cristian  

Oancea George  

4. 
Miulescu Marian 

Ștefan  

Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

X 
Fotbal  

Mențiune 

echipe 
4 

Stănculețu Cristian  

Oancea George  

5. 
Crînguș Andrei 

Constantin 

Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 
XI Fotbal  

Mențiune 

echipe 
4 

Stănculețu Cristian  

Oancea George  

6. 
Tudorașcu Gheorghe 

Cristian  

Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

XI 
Fotbal  

Mențiune 

echipe 
4 

Stănculețu Cristian  

Oancea George  

7. Vieru Florin Marius 
Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

XI 
Fotbal  

Mențiune 

echipe 
4 

Stănculețu Cristian  

Oancea George  

8. Niţă Răzvan Cristi 
Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 

XI 
Fotbal  

Mențiune 

echipe 
4 

Stănculețu Cristian  

Oancea George  

9. Radu Ionuţ Cosmin  
Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 
XII Fotbal  

Mențiune 

echipe 
4 

Stănculețu Cristian  

Oancea George  

10. Rotaru Ciprian Ştefan   
Liceul cu Program 

Sportiv Slatina 
XII Fotbal  

Mențiune 

echipe 
4 

Stănculețu Cristian  

Oancea George  
 

 Premii individuale, în valoare de 5000 lei, se acordă profesorilor îndrumători  

ai elevilor care  s-au calificat la Olimpiadele internaționale de specialitate: 
Nr. 

crt. 

Profesorul 

îndrumător 
Disciplina Premiul obținut Unitatea de învăţământ 

 

  1. 

Perianu Marius 

 
Matematică 

Bronz Olimpiada 

Europeana de Fete 

Colegiul Național ”Ion 

Minulescu” Slatina 

  2. Niculae Aurelia Limba latină- Olimpiada 

de limbi clasice 

Diplomă de participare 

internaţională 

Colegiul Naţional ,,Ion 

Minulescu’’ Slatina 

 3. Alexandru Felicia Limba şi literatura 

română- OLLR 

Diplomă de participare 

internaţională 

Colegiul Naţional ,,Radu 

Greceanu’’Slatina 
 

 Premii individuale, în valoare de 500 lei, se acordă profesorilor îndrumători ai elevilor care au 

obținut locurile I, II, III, mențiune şi s-au clasificat până la loculul al X-lea în ierarhia națională: 

 
 

Nr. 

crt. 

Profesorul 

îndrumător Disciplina Premiul obținut Unitatea de învăţământ 

1. Țolu Eugenia 
Matematică 

Calificat în lotul lărgit la 

matematică 

Școala Gimnazială „Nicolae 

Titulescu” Caracal 

2. Năsui Mariana 
Matematică Mențiune + Argint SSMR 

Școala Gimnazială ”Eugen 

Ionescu” Slatina 

9. 
Cacoveanu 

Lorena 

Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

XI Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza  

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 

10. 
Daogaru 

Cristina 

Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 

XI Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza  

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 

11. Dinu Maria 
Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 
IX 

Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza  

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 

12. Badea Andreea 
Liceul Teoretic „Mihai 

Viteazul” Caracal 
X 

Educație fizică și 

sport/Handbal 

Locul I Faza  

Naţională 
Locul I 

Mitroi Liviu 

Vulpe Felicia 



 

3. Popa Grațiela 

Ludmila 

Matematică Calificat în lotul lărgit la 

matematică 

Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina 

4. Mitroi Liviu Educație fizică și 

sport/Handbal 
Locul I Faza Națională 

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

Caracal 

5. Vulpe Felicia Tenis de masă Locul IV echipe Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

Caracal 

6. Ceauș Mariana Limba germană 

modernă 
al II-lea 

Colegiul Național „Ion Minulescu” 

Slatina 

7. Boșogea-Tudor 

Mihail 

Argumentare, 

dezbatere și gândire 

critică - avansați 

al II-lea 
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

Caracal 

8. Diaconu Maria 
Tenis de Masă al II - lea 

Colegiul Tehnic „Alexe Marin” 

Slatina 

9. Doru Popescu 

Anastasiu 

Informatică Mențiune - medalie argint Școala Gimnaziala "Eugen Ionescu" 

10. Pletoiu Dana 

Liana 

Limba română- 

Olimpiada de 

Lingvistică 

Premiul III+ Premiul Special 
Școala Gimnaziala "Eugen Ionescu" 

Slatina 

11. Buşoiu Mihaela Limba şi literatura 

română - OLLR 
Menţiune 

Colegiul Național Vocaţional 

,,Nicolae Titulescu’’Slatina 

12. Geantă 

Alexandra-

dirijor 

Educație muzicală Premiul Special 
Colegiul Național Vocațional 

„Nicolae Titulescu”, Slatina 

13. Gheorghe 

Balint-

corepetitor 

Educație muzicală Premiul Special Colegiul Național Vocațional 

„Nicolae Titulescu”, Slatina 

14. Badea Valeria Argumentare, 

dezbatere și gândire 

critică – Secț începători 

Mențiune (pentru întreg 

echipajul) 

Colegiul Național „Radu Greceanu” 

Slatina 

15. Sîia Costinel Fotbal Mențiune echipe Liceul cu Program Sportiv Slatina 

16. Stănculețu 

Cristian 
Tenis de masă Mențiune echipe Liceul cu Program Sportiv Slatina 

17. Oancea George Fotbal Mențiune echipe Liceul cu Program Sportiv Slatina 

 18. Gagiu Alina Istorie Mențiune C. N. Ion Minulescu, Slatina 

 19. Brad Olimpia Agricultură - Cultura 

plantelor 
al II-lea 

Colegiul Agricol ”Dimitrie 

Petrescu” Caracal 

 20. Dincă Maria Agricultură - Cultura 

plantelor 

al II-lea Colegiul Agricol ”Dimitrie 

Petrescu” Caracal 

 21. Moise Gheorghe Agricultură - Cultura 

plantelor 

al II-lea Colegiul Agricol ”Dimitrie 

Petrescu” Caracal 

 22. Marinescu 

Mariana 

Limba neogreacă- 

Olimpiada de limbă 

neogreacă 

Premiul Special 
Colegiul Naţional ,,Ioniță 

Asan’’Caracal 

 23. Constantin 

Constantin 

Olimpiada Naţională de 

Istorie 
Menţiune 

Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” - 

Balş 

 24. Oprea Bianca Informatică Menţiune - medalie argint Colegiul National "Radu Greceanu" 

 25. Adina Maria 

Gruia 
Geografie Mențiune C. N. V. Nicolae Titulescu, Slatina 

26. Angela Liță Mențiune Mențiune C. N. Ion Minulescu, Slatina 

27. Zanfir Andreea-

Valentina 

Tenis de masă Locul 6 în ierarhia naţională 
Liceul cu Program Sportiv Slatina 

28. Mănăchescu 

Iulia Mihaela 
Limba italiană Premiu special 

Colegiul Național „Ioniță Asanˮ 

Caracal 

29. Lucșoreanu 

Mirela Alina 
Limba franceză Mențiune specială 

Liceul Teoretic „Petre Pandrea“ 

Balș 

30. Perianu Irina Limba şi literatura 

română- OLLR 
Menţiune 

Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu’’ 

Slatina 

31. Pietris 

Constantin 

Daniel 

Informatică Mentiune - medalie argint Scoala Gimnaziala "Eugen Ionescu" 

32. Puşcaşu 

Mihaela 

Limba română- 

Olimpiada de 

Lingvistică 

Menţiune 
Colegiul Naţional "Ion Minulescu" 

Slatina 



 

33. Micu Lavinia 

Roxana 
Limba engleză Mențiune specială 

Colegiul Național „Ion Minulescuˮ 

Slatina 

34. Ilie Daniela Olimpiada Naţională de 

Istorie  

Poziţia a X-a în ierarhia 

naţională 
Colegiul Naţional ”Radu Greceanu„ 

35. Corcău Nicoleta Limba germană 

modernă 

Premiul pentru participare 

consecutivă 2013-2017 

Colegiul Național „Radu Greceanuˮ 

Slatina 

36.  Tălăban Ion Olimpiada Naţională de 

Geografie 

Poziţia a X-a în ierarhia 

naţională 

Colegiul Naţional ,, A.I. Cuza” 

Corabia 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

       Director Executiv                                                                                                  Contrasemnează 

 Constanţa DUMITRU                                                                          Secretar al Judeţului Olt  

                                                                                                                            Marinela - Elena ILIE                   

 

                                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10354/13.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.10355/13.10.2017; 

- Raportul nr.10356/13.10.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10793/25.10.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.10763/25.10.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.10749/25.10.2017 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

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

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.78/25.05.2017; 

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

nr.228/12.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10283/12.10.2017; 

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

Urgenţă a Guvernului nr.118/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- prevederile Anexei nr.III - CAPITOLUL V, lit.b) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2017, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.4, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și 

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

ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Începând cu data de 01.11.2017, se aprobă transformarea postului vacant de referent, 

grad profesional debutant, nivel studii superioare (poziția nr.7 în statul de funcții al Centrului Județean 

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

Județean Olt nr.203/24.11.2016, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.78/25.05.2017), în 

post de referent, treaptă I, nivel studii medii. 

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

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

modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.78/25.05.2017, se modifică în mod corespunzător, cu 

prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 



 

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

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

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

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

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                 CONSTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                                   Secretar al județului 

                                                                                                                                  Marinela Elena ILIE 

Slatina, 26.10.2017 

Nr.162 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9899/03.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre   nr.9900/03.10.2017; 

- Raportul nr.9901/03.10.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr.10756/25.10.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- Raportul nr.10794/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- Raportul nr.10750/25.10.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie 

Copii şi Culte; 

- Adresa nr.810/28.09.2017 a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ,ˮ înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9721/28.09.2017; 

- Raportul final nr.809/28.09.2017 al examenului din data de 26.09.2017 organizat pentru promovarea personalului 

contractual din cadrul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ;ˮ  

- Prevederile Dispoziției Directorului Bibliotecii Județene Olt nr.120/28.09.2017 referitoare la promovare în grad 

profesional și stabilire drepturi salariale; 

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

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.27, art.44 alin.(1), (2) și (4) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și (3), art.36 alin.(1), art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.a) și Anexa III 

- Cap.II, pct.II lit.b) din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată 

prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2017;  

- prevederile art.41 alin.(2) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin 

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

- prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate și a aparatului permanent de lucru al Consiliului Județean Olt precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor 

publice subordonate Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispozția Președintelui Consilului Județean Olt 

nr.174/28.05.2015; 

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

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, aprobarea organigramă, stat de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de 

Administraţie al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, cu modificările ulterioare, 

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


 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.4, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și 

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

ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.10.2017, se aprobă transformarea postului de bibliotecar, grad 

profesional II, nivel studii S, gradația 5, coeficient de ierarhizare 1,67 din cadrul Biroului Dezvoltare, 

Cercetare, Informare bibliografică (poziția nr.31 în Statul de Funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion 

Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015, cu modificările ulterioare), 

în post de bibliotecar, grad profesional I, nivel studii S, gradația 5, coeficient de ierarhizare 1,74, ca urmare a 

promovării în grad profesional imediat superior. 

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

Județean Olt nr.175/17.12.2015, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu prevederile 

art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

 Marius OPRESCU 

                                                                                                                                       Contrasemnează, 

                                                                                                                                         Secretar al Judeţului, 

                                                                              Marinela-Elena ILIE  

Slatina, 26.10.2017 

Nr. 163 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al  

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 

Având în vedere:  

▪ expunerea de motive nr.10393/16.10.2017 la Proiectul de hotărâre nr.10394/16.10.2017; 

▪ raportul nr.10395/16.10.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

▪ raportul nr.10764/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

▪ raportul nr.10795/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

▪ adresa nr.3229/09.10.2017 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt  înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.10136/09.10.2017; 

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

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

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

nr.49/21.06.2017 referitoare la încetarea detașării domnului Zamfir Ilie la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Olt; 

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

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

▪ prevederile cap.I lit.A pct.III lit.b) poziția 2 din Anexa nr.VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2017, 

act:1653806%20200791777


 

În temeiul art. 91 alin.(1), lit.a) și d), alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.a) pct.11 şi art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) 

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

ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

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

execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, de la Compartimentul Regim Evidență din cadrul 

Serviciului de Evidență a Persoanelor al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt (poziția nr.3 în 

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

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

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

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

prevederile art.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, Serviciului 

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

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

Funcționarilor Publici şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

                                                                                                                                     Contrasemnează  

                                                                                                                                      Secretar al județului 

                                                                                                         ILIE Marinela - Elena 

Slatina  26.10.2017 

Nr.164 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: rectificare poziție din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.09.2017  

cu privire la transformarea unor posturi vacante și mutarea unui post vacant în statele de funcții ale 

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

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

 
   

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10365/13.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.10366/13.10.2017; 

- Raportul nr.10367/13.10.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10751/25.10.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.10755/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.10796/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Adresa nr.73494/06.10.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.10057/06.10.2017; 

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

completările ulterioare; 

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

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

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor 

de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 

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

unitățile subordonate, cu modificările ulterioare, 



 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se rectifică pct.IV din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/25.09.2017 cu privire 

la transformarea unor posturi vacante și mutarea unui post vacant în statele de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate 

juridică, din structura direcției, care va avea următorul conținut: 

“IV. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FĂLCOIU 

postul de psiholog, grad profesional specialist, nivel studii S din cadrul Compartimentului de specialitate, de 

îngrijire, asistență și auxiliar al Căminului pentru persoane vârstnice Fălcoiu (poziția nr. 2 în statul de funcții 

înscris în anexa nr.35 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare) se transformă  în post de 

psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S”. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și 

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

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

    PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                       Secretar al Județului                     

                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 26.10.2017  

Nr.165  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii 

,,Modernizare drum județean DJ 679B, limită județ Teleorman - comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-

13+900, L= 400 m,, 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10419 din 16.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 10420 din 16.10.2017; 

- Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 10421/16.10.2017; 

- Raportul nr. 10722/24.10.2017 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice si protecția mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură; 

- Raportul nr. 10817/25.10.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare   europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- Raportul nr. 10843/25.10.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Proiectul nr. TC462-2017 – Faza DALI întocmit de S.C. TRANSCOM CARAIMAN SRL; 

- Hotărârea  Consiliului Județean Olt nr.31 /23.03.2017 cu privire la  aprobarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2017 

si 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), alin. (2)-(4), art.7 alin.(2) lit.b) și art.(9) alin. (1)-(2) și alin.(4) din 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 



 

 

Art.1. - Se aprobă documentaţia tehnico- economică, faza DALI, pentru obiectivul de investiţii 

“Modernizare drum județean DJ 679B, limită județ Teleorman-comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-

13+900, L= 400 m”, cu principalii indicatori tehnico-economici, după cum urmează: 

1. Valoarea totală a investiției conform devizului general = 559.371,28 lei din care TVA  = 89.311,38 lei 

            din care  

           construcții și montaj = 513.869,37 lei din care TVA = 82.046,37 lei 

2. Durata de realizare = 30 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor 

3. Indicatori tehnici:  

- Lățime parte carosabilă 6,50 m 

- Acostamente 2x0,75m 

Sistem rutier: 

- 4 cm  beton asfaltic BAPC16 

- 7 cm binder BADPC25 

- 20 cm  strat de piatră spartă 

- 15 cm strat de balast 

Sursa de finanțare: bugetul local al Județului Olt 

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 

                                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ          

                                                                                                                                  Secretarul Judeţului 

                                                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 26.10.2017 

Nr. 166 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi ,,pentru” 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii  

,,Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 21+050” 
 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr.10241/11.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.10242/11.10.2017; 

-  Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr.10243/11.10.2017; 

- Raportul nr.10723/24.10.2017 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice si protecția mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură; 

- Raportul nr.10819/25.10.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, administrarea 

domeniului public și privat; 

- Raportul nr. 10842/25.10.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Proiectul nr. TC438-2017 – Faza Studiu de Fezabilitate întocmit de către S.C. TRANSCOM CARAIMAN SRL; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31 /23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2017 si 

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 Guvernului 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. - Se aprobă documentaţia tehnico - economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de 

investiţii: ,,Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, 

km 21+050”, cu principalii indicatorii tehnico-economici, după cum urmează: 

- Investiția de bază = 2.326.648,36 lei  din care TVA = 371.481,67 lei 

- Organizare de șantier = 55.839,56 lei din care TVA = 8.915,56 lei 

- Cheltuieli diverse și neprevăzute = 250.317,39 lei din care TVA = 39.966,64 lei 

- Durata de realizare = 12 luni 

Indicatori cantitativi  

- Lungime pod, 1 deschidere, L= 12,00 m 

- Rampe de acces, L= 34 mx2  

- Lațime parte carosabilă pod, l = 7,80 m 

      Sursa de finanțare: bugetul local al Județului Olt. 

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 

                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                   Secretarul Judeţului 

                                                                                                                                   Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 26.10.2017 

Nr. 167 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi ,,pentru” 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 

Giuvărăști (limită județul Teleorman)”,  a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 
 

PROIECT “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” 

Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

Prioritatea de investiție 6.1., Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 

la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat  sprijinirii obiectivelor prevăzute de 

Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, 

AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene 

 Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1.   
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 10502/18.10.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 10503/18.10.2017; 

➢ raportul nr. 10504/18.10.2017 al Serviciului Dezvoltare Regională; 

➢ raportul nr.10820/25.10.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ raportul nr. 10765/25.10.2017 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ raportul nr.10724/24.10.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

➢ raportul nr.10841/25.10.2017  al  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 

➢ Prevederile cap. 3. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor 

în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1, aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020,  

Prioritatea de investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea 

regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene, Obiectiv 



 

specific-creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T  prin  modernizarea 

drumurilor județene; 

➢ 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 indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de 

Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 

Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, potrivit Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul 

traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare- de 

la km 0+012 la km 13+357), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T. 

Art. 3. Se aprobă proiectul “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 

Giuvărăști (limită județul Teleorman)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-

T, inclusiv a nodurilor multimodale,  apel  dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - 

Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b-Legături rutiere, 

feroviare și aeriene, Obiectiv specific-creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în 

proximitatea rețelei TEN-T  prin  modernizarea drumurilor județene, nr. apelului de proiecte POR 

2017/6/6.1/SUERD/1.   

Art 4. Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt-lider de proiect 

şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Stoenești, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gostavățu, 

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Băbiciu, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Scărișoara, 

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Rusănești, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cilieni, Unitatea 

Administrativ-Teritorială Tia Mare, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Izbiceni, Unitatea Administrativ-

Teritorială Comuna Giuvărăști-parteneri,  în vederea implementării în comun a proiectului “Modernizare drum 

județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, conform Acordului de 

parteneriat prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție 

DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”,  în cuantum de 81.957.600,00 lei (inclusiv TVA). 

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

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

în cuantum de 6.381.248,67 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, 

Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”. 

Art.7. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului  

“Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Unității Administrativ-

Teritoriale Județul Olt. 

Art.8. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 

decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 



 

Art.9. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere  ale proiectului  “Modernizare drum 

județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)” pe întreaga perioadă de 

durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt. 

Art. 10. Se împuternicește domnul Oprescu Marius, în calitate de  Președinte al Consiliului Județean Olt, să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt-

lider de proiect şi al Partenerilor. 

Art.11. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul județului  în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Domnului Oprescu Marius, Președinte al Consiliului Județean Olt 

- Domnului Damian Alexandru, Primar al  Comunei Stoenești 

- Domnului Popescu Marius-Ștefan, Primar al Comunei Gostavățu 

- Domnului Negrilă Florea, Primar al Comunei Băbiciu 

- Domnului Tiugan Liviu, Primar al Comunei Scărișoara 

- Domnului Chirea Alexandru, Primar al Comunei Rusănești 

- Domnului Marancea Ionel, Primar al Comunei Cilieni 

- Domnului Gulie Virgil, Primar al  Comunei Tia Mare 

- Domnului Gulie Marian, Primar al Comunei Izbiceni 

- Domnului Imireanu Dorel-Cătălin, Primar al Comunei Giuvărăști 

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

Consiliului Judeţean Olt 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt 

Art. 12. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Județean Olt şi 

publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Olt.  
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

    Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 

                                                         Marinela Elena ILIE   

Slatina, 26 octombrie 2017 

Nr. 168 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 29 de voturi “Pentru” 
 

Anexa nr. 1 la HCJ  nr.168/26.10.2017  
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman) 
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA   S.R.L 

Faza de proiectare- Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) 

Amplasament: Judetul Olt, drumul judetean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită 

județul Teleorman), 

Indicatorii tehnico-economici, conform Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

(D.A.L.I) nr. 32/2016 : 

Indicatorii tehnico-economici:  

1. Valoarea   C+M , inclusiv TVA    : 71,129.740 mii lei 

(Curs  1 euro = 4,4300 lei)      

2. Esalonarea investitiei: 

 - anul I                  : 10 % 

- anul II       : 30 % 

- anul III        : 40 % 

-anul IV        : 20 % 

3. Durata de realizare                 : 40 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice):     

- Lungime drum                                                              -  46,119 km; 

- Suprafață carosabilă sistem rutier                                 -  303.204 mp; 



 

- Suprafaţă carosabilă drumuri laterale:  - 20.808 mp 

- Suprafață parcări:     - 4.320 mp 

- Suprafață stații de autobuz:    - 1.485 mp 

- Accese la proprietăți:     - 2.205 buc 

- Parapeți de siguranță:     - 1.176 ml 
 

Șef serviciu, 

Daniela LUNGU 

Anexa nr.2 la la HCJ  nr.168/26.10.2017  

MODEL E  

Acord de parteneriat 

nr. _______/__________2017 

pentru realizarea proiectului: “ Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - 

Giuvărăști (limită județul Teleorman)”  
 

În conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul 

de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a 

respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere 

includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și 

care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale 

incidente. 
 

Art. 1. Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL OLT, cu sediul în municipiul Slatina, b-

dul. A.I. Cuza nr.14, județul Olt, cod poștal 230025, codul fiscal 4394706, reprezentată legal de domnul 

Oprescu Marius-Președinte, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)1  

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată2:  cod 

IBAN:RO63TREZ5065040XXX008726  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Slatina, Strada N. Titulescu, Nr. 45, localitatea 

Slatina, județul Olt, cod poștal 230100 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare3: cod IBAN 

RO86TREZ50621480101XXXX  

cod IBANRO33TREZ50621480102XXXX 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Slatina, Strada N. Titulescu, Nr. 45, localitatea 

Slatina, județul Olt, cod poștal 230100 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA STOENEȘTI, cu sediul în comuna 

Stoenești, sat Stoenești, strada Primăriei, nr.12, județul Olt, cod poștal 237430, codul fiscal 4394730, 

reprezentată legal de domnul Damian Alexandru-Primar, având calitatea de Partener 2  

3. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA GOSTAVĂȚU, cu sediul în comuna 

Gostavățu, sat Gostavățu, strada Principală, nr.54, județul Olt, cod poștal 237200, codul fiscal 4394560, 

reprezentată legal de domnul Popescu Marius-Ștefan -Primar, având calitatea de Partener 3 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA BĂBICIU, cu sediul în comuna Băbiciu, 

sat Băbiciu, strada Caracal, nr.95, județul Olt, cod poștal 237015,  codul fiscal 4394579, reprezentată legal de 

domnul Negrilă Florea -Primar, având calitatea de Partener 4 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SCĂRIȘOARA, cu sediul în comuna 

Scărișoara, sat Scărișoara, strada Romanați, nr.78, județul Olt, cod poștal 237395, codul fiscal 4491164, 

reprezentată legal de domnul Tiugan Liviu-Primar, având calitatea de Partener 5 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA RUSĂNEȘTI, cu sediul în comuna 

Rusănești, sat Rusănești strada Principală, nr.42, județul Olt, cod poștal 237380, codul fiscal 5139809, 

reprezentată legal de domnul Chirea Alexandru-Primar, având calitatea de Partener 6 

                                  
1 În cazul axei prioritare 6 pot exista acorduri cadru de colaborare (pentru realizarea traseelor compuse din 

proiecte individuale) 
2 Se vor avea în vedere prevederile art.39 alin.(4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.93/2016; 
3 Se vor avea în vedere prevederile art.39 alin.(1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.93/2016; 



 

7. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA CILIENI, cu sediul în comuna Cilieni, sat 

Cilieni, strada General Marcel Olteanu, nr.89, județul Olt, cod poștal 237075, codul fiscal 5102346, reprezentată 

legal de domnul Marancea Ionel-Primar, având calitatea de Partener 7 

8. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA TIA MARE, cu sediul în comuna Tia 

Mare, sat Tia Mare, strada Mihai Viteazul, nr.90, județul Olt, cod poștal 237480, codul fiscal 5139833, 

reprezentată legal de domnul Gulie Virgil-Primar, având calitatea de Partener 8 

9. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA IZBICENI, cu sediul în comuna Izbiceni, 

sat Izbiceni, bld. Mihai Viteazul, nr.112, județul Olt, cod poștal 237230, codul fiscal 5139868, reprezentată legal 

de domnul Gulie Marian-Primar, având calitatea de Partener 9 

10. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA GIUVĂRĂȘTI, cu sediul în comuna 

Giuvărăști, sat Giuvărăști, strada Principala, nr.101, județul Olt, cod poștal 237195, codul fiscal 5148343, 

reprezentată legal de domnul Imireanu Dorel-Cătălin -Primar, având calitatea de Partener 10 
 

         au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei 

părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităților aferente 

proiectului: Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul 

Teleorman), care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1., Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, 

inclusiv a nodurilor multimodale și este dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - 

Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Aria prioritară 1b-

Legături rutiere, feroviare și aeriene, Obiectiv specific-creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane 

situate în proximitatea rețelei TEN-T  prin  modernizarea drumurilor județene, apel de proiecte 

POR/205/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T 

prin modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în 

proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene , cod proiect My SMIS 118017 ” 

Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”,  

precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare: 

 
Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 

Partener 1 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Județul Olt 

Activități în care este implicat: 

I.Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică) 

     Subactivitatea–Pregatirea documentației tehnico-economice 

Valoarea estimata a activitatii: 109.200,00  lei(TVA inclus)       

II.Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare: 

II.1 Activitatea de obținere avize/acorduri/AC 

Valoarea estimata a activitatii:  7.400,00  lei(TVA inclus)       

II.2 Activitatea de pregătire a PT și asistenta tehnica din partea proiectantului  

    II.2.1 Subactivitatea elaborare PT,DE,DL 

Valoarea estimata a activitatii: 1.548.945,65 lei(TVA inclus)       

    II.2.2 Subactivitatea verificare și recepția PT: 71.400,00 lei(TVA inclus)       

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

Valoarea estimata a activitatii:  0,00 lei.      

II.4. Activitatea de management de proiect 

Valoarea estimata a activitatii:   0,00 lei.      

II.5. Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie , precum si incheierea contractelor cu operatorii 

economici si monitorizarea contractelor  

      II.5.1. Pregatirea documentatiilor de achizitie  

      II.5.2. Incheierea contractelor de achizitie publica servicii:  publicitate, audit financiar, dirigentie de santier 

și a contractului de executie lucrari  



 

II.5.3. Monitorizarea contractelor  

Valoarea estimata a activitatii:  0,00 lei.       

II.6. Realizarea lucrarilor de constructie  

      II.6.1. Organizarea inceperii lucrarilor 

      II.6.2. Monitorizarea executiei lucrarilor 

      II.6.3. Receptia la terminarea lucrarilor 

Valoarea estimata a activitatii: 78.965.463,77 lei(TVA inclus, însumare capitole bugetare 1, 3, 4. 

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  

Valoarea estimata a subactivitatii:  478.853,62 lei(TVA inclus)       

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

Valoarea estimata a subactivitatii:   547.261,96 lei(TVA inclus) 

II.8 Activitatea de raportare în cadrul proiectului 

Valoarea estimata a activitatii: 0,00 lei      

II.9 Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului 

Valoarea estimata a activitatii:  0,00 lei      

II.10 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului 

Valoarea estimata a activitatii:  151.725,00 lei(TVA inclus)       

II.11 Auditarea financiara a proiectului  

Valoarea estimata a activitatii:  77.350,00 lei (TVA inclus)      

Partener 2 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna  

Stoenești 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 

această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 

lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în baza contractului de lucrări încheiat de către 

Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  

    Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 

comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică  a 

investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea 

lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 3 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna  

Gostavățu 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 

această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 

lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în baza contractului de lucrări încheiat de către 

Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  

    Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 

comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică  a 

investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 



 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea 

lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 4 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna  

Băbiciu 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 

această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 

lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în baza contractului de lucrări încheiat de către 

Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  

    Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 

comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică  a 

investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea 

lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 5 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna  

Scărișoara 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 

această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 

lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în baza contractului de lucrări încheiat de către 

Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  

    Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 

comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică  a 

investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea 

lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 



 

acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 6 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna  

Rusănești 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 

această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 

lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în baza contractului de lucrări încheiat de către 

Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  

    Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 

comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică  a 

investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea 

lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 7 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna  

Cilieni 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 

această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 

lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în baza contractului de lucrări încheiat de către 

Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  

    Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 

comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică  a 

investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea 

lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 8 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna  

Tia Mare 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 

această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      



 

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 

lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în baza contractului de lucrări încheiat de către 

Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  

    Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 

comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică  a 

investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea 

lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 9 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna  

Izbiceni 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 

această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 

lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în baza contractului de lucrări încheiat de către 

Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  

    Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 

comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică  a 

investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea 

lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 

Partener 10 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna  

Giuvărăști 

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de     finanțare și documentație tehnico-economică) 

    În cadrul acestei activități, partenerul pune la dispoziție informații necesare și documente de proprietate. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.3 Încheierea contractului de finanțare 

    În cadrul acestei activități, partenerul emite/aprobă orice documente solicitate de către AM POR/OI POR în 

această etapă. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.6. Realizarea lucrărilor de construcție  

    În cadrul acestei activități, partenerul va emite orice acorduri/autorizații/hotărâri etc. necesare realizării 

lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 642 în baza contractului de lucrări încheiat de către 

Consiliul Județean Olt, în calitate de Autoritate Contractantă.  

    Lucrările vizează toate elementele drumului județean conform art. 2 alin 3 din Ordonanța 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor, republicată, precum și amenajarea tuturor intersecțiilor cu drumuri laterale 

comunale si vicinale aflate pe teritoriul partenerului așa cum prevede documentația tehnico-economică  a 

investiției (DALI NR. NR.32/2016), precum și proiectul tehnic care va fi elaborat. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      



 

II.6.3. Recepția la terminarea lucrărilor 

    Pentru realizarea acestei subactivități, partenerul participă prin reprezentant la recepția la terminarea 

lucrărilor. 

Valoarea estimată a activității: 0,00 lei.      

II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier 

II.7.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului  

În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină Proiectantul cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate în competența sa necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

II.7.2. Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier 

      În cadrul acestei subactivități, partenerul sprijină diriginții de șantier cu orice informații, documente, avize, 

acorduri etc aflate in competenta sa, necesare bunei supervizări a lucrărilor. 

Valoarea estimata a activității: 0,00 lei 
 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii nu vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în 

Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat  

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Județul Olt 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

( 1.542.374,52 lei, reprezentând 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile.)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (4.838.874,15 lei, reprezentând 100  % 

din valoarea cheltuielilor neeligibile)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 

 ( 6.381.248,67  lei, reprezentând 7,79  % din valoarea totală a proiectului) 

Partener 2 

Unitatea Administrativ-Teritorială 

Comuna Stoenești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și 0 %) 

Partener 3 

Unitatea Administrativ-Teritorială 

Comuna Gostavățu 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și 0 %) 

Partener 4 

Unitatea Administrativ-Teritorială 

Comuna Băbiciu 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și 0 %) 

Partener 5 

Unitatea Administrativ-Teritorială 

Comuna Scărișoara 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și 0 %) 

Partener 6 

Unitatea Administrativ-Teritorială 

Comuna Rusănești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și 0 %) 

Partener 7 

Unitatea Administrativ-Teritorială 

Comuna Cilieni 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și 0 %) 

Partener 8 

Unitatea Administrativ-Teritorială 

Comuna Tia Mare 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și 0 %) 

Partener 9 

Unitatea Administrativ-Teritorială 

Comuna Izbiceni 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și 0 %) 

Partener 10 

Unitatea Administrativ-Teritorială 

Comuna Giuvărăști 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 lei și 0 %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0,00 lei și 0 %) 

(3) Plăţile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 

93/2016. Ȋn acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele: 

a) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către OI/autoritatea de 

management4, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea 

                                  
4 A se vedea art.35 alin.(1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr.93/2016; 



 

cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță 

cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin. 

(1) și (2) din acordul de parteneriat. 

b) liderul de parteneriat îşi va cuprinde în bugetul propriu sumele necesare creditelor de angajament şi a creditelor 

bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, 

asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare5. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care 

Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului 

de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partener 1 -Unitatea Administrativ-Teritorială 

Județul Olt) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente 

legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(3) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 

implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu 

partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.  

(5) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cătreOI/autoritatea de management a cererilor de 

rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor 

contractuale și procedurale.  

(6) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi 

copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în 

vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate 

documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de 

durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(7) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau 

îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art.6 din 

OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților 

proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele 

solicitate la rambursare/plată.   

(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat 

prejudiciul.  

(9) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar 

pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(10) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor 

proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management. 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

(1) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul 

în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări 

importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

                                  
5 A se vedea art.8 alin (1) din OUG nr.40/2015). 



 

(3) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de 

lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, 

la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la 

fața locului. 

(4) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la 

locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă 

cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, 

atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, 

să permită verificarea lor. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea 

proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau 

îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art.6 din 

OUG nr.66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților 

proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 

rambursare/plată.   

(7) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate 

documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către 

acesta. 

(8) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile 

în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate 

documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de 

finanțare. 

(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect. 

(10) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de 

parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare. 

(11) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și 

asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(12)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar 

pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(13) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de 

reziliere a sumelor solicitate de AM 

Art. 7. Achiziții publice  

(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către liderul parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a 

condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

 

Art. 8. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor 

achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul,  şi natura activităţii pentru 

care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi 

să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a 

echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul etc. ce au facut obiectule 

proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura 

funcţionarea tuturor echipamentelor, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a 

proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.Părţile au obligaţia  să folosească conform 

scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile 

finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au 

obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării 

proiectului. 

Art. 9. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul 

şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel 



 

de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul 

Acord de Parteneriat. 

Art. 10 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin 

act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

Art. 11 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe 

cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 

Întocmit în 11  exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 

Semnături 

 
 

Lider de proiect (Partener 1) 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Județul Olt 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Oprescu Marius                                                                 

Președinte                                                   

Semnătura Data şi locul semnării 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 2 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna Stoenești 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Damian Alexandru 

Primar 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 3 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna Gostavățu 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Popescu Marius-Ștefan 

Primar 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 4 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna Băbiciu 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Negrilă Florea  

Primar 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 5 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna Scărișoara 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Tiugan Liviu 

Primar 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 6 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna Rusănești 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Chirea Alexandru 

Primar 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 7 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna Cilieni 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Marancea Ionel 

Primar 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 8 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna Tia Mare 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Gulie Virgil 

Primar 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 9 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna Izbiceni 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Gulie Marian 

Primar 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

Partener 10 

Unitatea Administrativ- 

Teritorială Comuna Giuvărăști 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Imireanu Dorel-Cătălin 

Primar 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

La sediul UAT 

Județul Olt 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTĂRÂRE  

cu privire la desființare post vacant și înființare post în statul de funcții al  

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10340/13.10.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.10341/13.10.2017; 

- Raportul nr.10342/13.10.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10752/25.10.2017 al Comisiei pentru Cultură, Invățământ, Activitatea Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.10766/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.10797/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” nr.1742/ 20.09.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9457/21.09.2017; 

- 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 art.3 din Hotărârea Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului” nr.7/12.09.2017 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) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, 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, 

modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2017 și lit.b) (Funcţii de execuţie) de la Pct.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 01.11.2017, desființarea postului vacant de Dansator, treaptă 

profesională III, fără nivel studii, din cadrul Secției Coregrafie a Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” (poziția nr.64 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 modificările și completările ulterioare). 

Art.2. Se aprobă, cu aceeași dată prevăzută la art.1, înființarea postului de Solist Vocal, treaptă 

profesională debutant, fără nivel studii, în cadrul Secției Muzicale a Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”. 

Art.3. 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 și art.2 din prezenta hotărâre. 



 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.11.2017 și 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, 26.10.2017 

Nr.169 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi “pentru” 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformarea unui post vacant  

în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10390/16.10.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.10391/ 16.10.2017; 

- Raportul nr.10392/16.10.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10753/25.10.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.10767/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.10804/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5548/11.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10265/11.10.2017; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.30/ 10.10.2017; 

- 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, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

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

transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice 

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

- prevederile Anexei nr.VIII (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRAȚIE”) la 

legea-cadru nr.153/2017, modificată prin O.U.G. nr.63/2017, Capitolul II, lit.B) (Alte unități bugetare de subordonare 

centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții), pct.V (Unităţi de 

informatică), poziția nr.3, 

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 01.11.2017, se aprobă transformarea postului vacant de analist 

(programator) ajutor, treaptă profesională debutant, nivel studii M, din cadrul Compartimentului Informatică 

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci  (poziția nr.168 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.90/29.06.2017, cu modificările 

ulterioare), în post de analist (programator) ajutor, treaptă profesională II, nivel studii M. 

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, cu modificările ulterioare, 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, 26.10.2017 

Nr.170 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici 

actualizați pentru obiectivul de investiții nou ,,Modernizare drum judetean DJ544A,  

km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin  

Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

 
 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.10431/16.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.10432/16.10.2017; 

 - Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 10433/16.10.2017; 

 - Raportul nr. 10725/24.10.2017 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice si protecția mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură; 

 - Raportul nr. 10827/25.10.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare   europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- Raportul nr. 10840/25.10.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 89737/19.07.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 7269/20.07.2017; 

- Documentația de avizare lucrări de intervenție nr.20/06.10.2017, întocmită de către SC PAMTO EXPERT DRUPO 

SRL, înaintată cu adresa nr.21/06.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10239/11.10.2017; 

- Prevederile art. 2 lit. a) și art. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 9 - 12 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 

al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile art. 1 alin.(1), art. 5 alin.(1), alin. (2)- (4), art. 7 alin. (2) lit. b) și art. 9 alin. (1)-(2) și alin.(4) din Hotărârea  

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea 

Guvernului   nr.79/2017;  

- Prevederile art. 44 alin. (1) și art.45 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, 



 

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

115 alin. (1) lit. c) din Legea 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 nou 

,,Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru 

finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

28/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu principalii indicatori tehnico - economici actualizați, 

prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituției Prefectului- Județul Olt. 
                                                                                                        

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                         Secretar al judeţului 

                                                                                                         Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 26.10.2017 

Nr. 171  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi ,,pentru” 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Olt,  

Direcția de Sănătate Publică Olt și Inspectoratul Școlar Județean Olt prevăzut de Ordinul Ministrului 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Sănătății  

și al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.1985/1305/5805/2016 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10589/19.10.2017 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr.10590/19.10.2017; 

- Raportul comun al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial a Județului și al 

Serviciului Juridic-Contencios nr.10591/19.10.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate Familie, Protecţie Copii şi Culte 

nr.10746/25.10.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și 

Relații cu Cetățenii nr. 10768/25.10.2017; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr. 73576/06.10.2017, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 10071/06.10.2017; 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.11992/12.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10360/13.10.2017; 

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Olt nr. 7948/16.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt cu nr. 

10456/17.10.2017; 

- Prevederile art. 41 alin. (1) și alin. (3), art. 92, art. 95 și art. 99 din Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 

1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 

precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; 

-  Prevederile art.21 din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului,  

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

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



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean Olt, Direcția de Sănătate Publică 

Olt și Inspectoratul Școlar Județean Olt pentru implementarea prevederilor Ordinului Ministrului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice nr.1985/1305/5805/2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

Art.2. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze, în numele și pe seama 

Consiliului Județean Olt, Protocolul de colaborare prevăzut la art.1. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, Direcției de Sănătate Publică Olt, Inspectoratului Școlar 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, 26.10.2017 

Nr.172 

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

       Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.172/26.10.2017 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN      DIRECȚIA DE SĂNĂTATE                        INSPECTORATUL ȘCOLAR 

              OLT                                     PUBLICĂ OLT                                 JUDEȚEAN OLT - CJRAE 

  Nr._____/_________                     Nr._____/_________                          Nr._____/_________ 
 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

Părțile:  

A. Consiliul Județean Olt, cu sediul în Slatina, B-dul A.I.Cuza nr.14, jud. Olt, reprezentat prin dl. Marius Oprescu,  în 

calitate de Președinte al Consiliului Județean Olt;  

B. Direcția de Sănătate Publică Olt, cu sediul în Slatina, str. Crișan, nr.9-11, jud. Olt reprezentată prin dl. Andrei 

Iordache, în calitate de director executiv;  

C. Inspectoratul Școlar Județean Olt, cu sediul în Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.8B, jud. Olt, reprezentat prin dl. 

Ion Adrian Bărbulete, în calitate de inspector școlar general. 

 În temeiul:  

a) Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei 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,  emis de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice; 

b) Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, republicată, cu modificările ulterioare;  

c) Legii 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;  

d) Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

e) Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

f) Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

g) Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, versiunea pentru copii şi tineri, denumită în continuare 

CIF-CT, adoptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 2007 şi validată de România în anul 2012, de către Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului; 

h) Ordinului Ministrului Sănătăţii și Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 

1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap şi a 

modalităților de aplicare a acestora, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii și Ministrului Muncii şi Justiţiei 

Sociale nr 193/283/2017; 



 

i) Hotărârii Guvernului  nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului. 

Încheie prezentul protocol: 
 

Art. I. DISPOZIȚII GENERALE  

Prin prezentul protocol de colaborare, părțile semnatare se angajează să conlucreze pentru asigurarea 

cadrului conceptual și operațional unitar necesar evaluării și intervenției integrate în vederea asigurării dreptului la 

educație, a egalizării șanselor pentru copiii cu dizabilități, și/sau cu cerințe educaționale speciale, denumite în 

continuare CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării lor incluzând colaborarea interinstituțională și 

managementul de caz. 

Art. II. SCOPUL PROTOCOLULUI 

Scopul prezentului protocol este:  

a) de a stabili proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor proveniți din familii cu venituri insuficiente;  

b) de a stabili proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor nedeplasabili;  

c) de a stabili proceduri comune pentru întocmirea hărții serviciilor de specialitate din județul Olt; 

d) de a stabili cadrul de colaborare între SECC/DGASPC Olt - SEOSP/CJRAE/ISJ Olt - DSP Olt și schimbul de informații; 

e) de a stabili proceduri de soluționare a cazurilor de încălcare a dreptului la educație. 
  

Art. III. DURATA PROTOCOLULUI  

Prezentul protocol este valabil începând cu data semnării și rămâne în vigoare până când părțile convin altfel sau apar 

modificări legislative care afectează modul de lucru interinstituțional. 

Art. IV. PROCEDURI SPECIALE PENTRU EVALUAREA COMPLEXĂ A COPIILOR PROVENIȚI DIN 

FAMILII CU VENITURI INSUFICIENTE 

(1) Copiii care provin din familii cu venituri insuficiente sunt acei copii din familiile beneficiare de venit minim garantat 

și/sau de alocație pentru susținerea familiei sau care fac dovada că nu realizează venituri pe baza unei adeverințe de la Agenția 

Națională de Administrare Fiscală.  

(2) Consiliul Județean Olt alocă D.G.A.S.P.C Olt sumele necesare pentru transportul echipei mobile constituite la nivelul 

acesteia pentru evaluarea complexă a copiilor cu dizabilități la domiciliu. 
 

(3) DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT îndeplinește 

următoarele atribuții:  

a) primește și înregistrează cererea-tip de evaluare complexă și încadrare în grad de handicap, completată de 

părinți/reprezentantul legal, fișa medicală sintetică și ancheta socială, trimise de SPAS și face programarea la SECC în vederea 

evaluării complexe a copilului; 

b) în situația evaluării în vederea încadrării în grad de handicap și a orientării școlare, MC al copilului efectuează 

demersurile necesare în numele DGASPC Olt pentru evaluarea complexă; în acest sens programează copilul pentru evaluările 

de specialitate și colaborează cu responsabilul de caz din primărie pentru identificarea unei soluții de transport: mijloc de 

transport propriu al SPAS, cumpărarea de bilete de transport în comun ș.a., utilizând surse extrabugetare, sponsorizări, donații, 

parteneriate public-private; 

c) în cazul în care copilul este evaluat în vederea încadrării în grad de handicap și specialiștii SECC constată 

necesitatea unei orientări școlare, MC, la cererea scrisă a părintelui/reprezentantului legal, contactează prin orice mijloc 

asistentul social din CJRAE și trimite în copie conformă cu originalul, în vederea programării pentru evaluarea 

psihoeducațională la SEOSP, următoarele documente: certificatul medical, evaluarea psihopedagogică, evaluarea psihologică, 

ancheta socială.  

(4) ISJ/CJRAE Olt îndeplinește următoarele atribuții: 

a) în situația copiilor care au nevoie doar de orientare școlară, CJRAE colaborează cu unitatea de învățământ unde este 

înscris copilul și cu SPAS de la domiciliul copilului în vederea identificării unei soluții de transport pentru realizarea evaluărilor 

de specialitate: mijloc de transport propriu al SPAS/unității școlare, cumpărarea de bilete de transport în comun, utilizând surse 

extrabugetare, sponsorizări, donații, parteneriate public-private; 

b) în situația copiilor care au nevoie doar de orientare școlară, la solicitarea directă a părintelui/reprezentantului 

legal/SPAS, personalul SEOSP programează copilul la evaluările de specialitate; 

c) pentru a limita deplasările repetate, asistentul social de la CJRAE programează copilul pentru evaluarea 

psihoeducațională în cadrul SEOSP în aceeași zi în care copilul este programat pentru evaluarea la medicul de specialitate; 

d) în cazul în care copilul este evaluat în vederea orientării școlare și specialiștii SEOSP constată suspiciunea unei 

dizabilități, asistentul social de la CJRAE, la cererea părintelui/reprezentantului legal, va contacta SPAS/SECC în vederea 

programării pentru evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap. 

(5)  DSP Olt îndeplinește următoarele atribuții: 

a) se asigură că medicii de familie eliberează gratuit fișa  medicală sintetică; 

b) stabilește și comunică anual, oficial și pe site-ul DSP Olt, unitățile medicale abilitate să elibereze certificatele 

medicale model A5; 

c) se asigură că eliberarea certificatului medical tip A5 se face gratuit; 



 

d) se asigură că evaluarea psihologică, completarea și eliberarea fișei de evaluare psihologică se realizează gratuit de 

către psihologii din unitățile sanitare, centrele de sănătate mintală, staționarele de zi și în contact cu cabinetele medicale de 

psihiatrie pediatrică, iar în lipsa psihologilor menționați mai sus, evaluarea se realizează de către psihologii clinicieni din cadrul 

D.G.A.S.P.C Olt și SEOSP.  
 

 Art. V. PROCEDURI SPECIALE ÎNTRE DGASPC Olt - DSP Olt - ISJ Olt PENTRU EVALUAREA COMPLEXĂ 

A COPIILOR NEDEPLASABILI 
  

1) Copiii nedeplasabili sunt copiii ale căror deficiențe/afectări funcționale nu le permit deplasarea cu mijloace de 

transport în comun sau necesită deplasarea în condiții speciale, de exemplu copiii care beneficiază de îngrijiri la domiciliu sau 

în serviciile rezidențiale. Aprecierea cazurilor de copii nedeplasabili se face de către medicul de familie și este menționată în 

fișa medicală sintetică. 

          2) Consiliul Județean Olt alocă D.G.A.S.P.C Olt sumele necesare pentru transportul echipei mobile constituite la 

nivelul acesteia pentru evaluarea complexă a copiilor cu dizabilități la domiciliu. 

3) DGASPC Olt  îndeplinește următoarele atribuții: 

a) primește și înregistrează cererea de evaluare și încadrare în grad de handicap, fișa medicală sintetică și ancheta socială, 

trimise de părintele/reprezentantul legal al copilului, astfel încât managerul de caz să asigure coordonarea tuturor demersurilor 

de evaluare; 

b) managerul de caz din cadrul SECC se asigură de coordonarea tuturor demersurilor de evaluare cât timp copilul se află în 

unitatea sanitară abilitată; 

c) medicul/psihologul/psihopedagogul din cadrul SECC se vor deplasa la domiciliul copilului în situația în care afecțiunea 

copilului nu îi permite acest lucru, iar deplasarea acestora este asigurată de către DGASPC Olt. 

 4) DSP Olt îndeplinește următoarele atribuții: 

a) în urma aprecierii cazurilor nedeplasabile de către medicul de familie, acesta, dacă este necesar, contactează serviciul de 

ambulanță sanitară care va asigura transportul gratuit la unitatea sanitară abilitată de DSP; 

b) asigură transport gratuit la spitalele abilitate de DSP Olt, de pe raza județului Olt, prin serviciul de ambulanță sanitară în 

conformitate cu legislația în vigoare și/sau socială; 

c) unitatea sanitară abilitată la care este transportat copilul nedeplasabil este cea mai apropiată de domiciliu și/sau unitatea 

nominalizată la nivel de județ, propusă de DSP Olt; 

d) se asigură că medicii de familie eliberează gratuit fișa medicală sintetică; 

e) se asigură că evaluarea psihologică (acolo unde este cazul), completarea și eliberarea fișei de evaluare psihologică se 

realizează gratuit de către psihologii din unitățile sanitare, centrele de sănătate mintală, staționarele de zi și în contract cu 

cabinetele medicale de psihiatrie pediatrică.  

5) ISJ/CJRAE Olt îndeplinește următoarele atribuții: 

 a) evaluarea educațională se realizează de către cadrul didactic care asigură învățământul la domiciliu; 

b) evaluarea psihoeducațională are loc în unitatea sanitară abilitată unde a fost transportat copilul sau la domiciliul copilului, în 

funcție de opțiunea părintelui/reprezentantului legal; 

c) specialiștii SEOSP se vor deplasa la locul cuvenit pentru evaluare, CJRAE asigurând costul transportului specialiștilor. 
 

ART.VI. PROCEDURI COMUNE PENTRU ÎNTOCMIREA ȘI ACTUALIZAREA HĂRȚII SERVICIILOR DE 

SPECIALITATE ȘI MODALITĂȚILOR DE ÎNFIINȚARE A SERVICIILOR NECESARE COPIILOR CU 

DIZABILITĂȚI ȘI/SAU CES 

(1) DGASPC Olt, ISJ Olt și DSP Olt întocmesc harta serviciilor de specialitate din județul Olt. 

(2) Harta serviciilor de specialitate conține toate unitățile furnizoare de servicii de specialitate funcționale din județ, tipul de 

servicii oferit, precum și datele de contact ale acestor unități. 

(3) Harta serviciilor de specialitate se actualizează la fiecare început de an calendaristic și se pune la dispoziția tuturor 

semnatarilor prezentului protocol. 

(4) În funcție de analiza situației copiilor cu dizabilități și/sau CES realizată în raportul de activitate anual al SECC/DGASPC 

Olt și SEOSP/CJRAE ,DGASPC Olt, ISJ Olt și DSP Olt pot propune înființarea de noi servicii pentru abilitarea-reabilitarea 

acestor copii. 

ART.VII. COLABORAREA ÎNTRE SECC/DGASPC-SEOSP/CJRAE/ISJ/DSP ȘI ASIGURAREA SCHIMBULUI 

DE INFORMAȚII 

(1) DGASPC Olt are desemnat un reprezentant al instituției în COSP Olt.  

(2) Consiliul Județean  Olt are desemnat un reprezentat al instituției în COSP Olt. 

(3) ISJ Olt are desemnat un reprezentat al instituției în CPC și COSP Olt.  

(4) DSP Olt are desemnat un reprezentant al instituției în CPC Olt. 

(5) Reprezentanții desemnați de DGASPC Olt, DSP Olt și ISJ Olt în CPC și COSP sunt responsabili de implementarea acestui 

protocol.  

(6) CJRAE/SEOSP trimite trimestrial către DGASPC Olt/SECC situația copiilor orientați școlar și profesional care au și 

certificate de încadrare într-un grad de handicap, copie după certificatele de orientare școlară a acestor copii și copie după 

planul de servicii individualizat.  



 

(7) În situația în care în urma evaluării complexe a copilului, în cadrul SECC, psihopedagogul constată că este nevoie de 

orientare școlară și profesională, MC/SECC informează și consiliază părintele/reprezentantul legal al copilului, îndrumându-l 

către CJRAE în vederea orientării școlare și îi eliberează o copie în conformitate cu originalul a următoarelor documente: 

certificat medical, fișă psihopedagogică, fișă psihologică, anchetă socială. 

(8) CJRAE/SEOSP, în baza cererii părintelui/reprezentantului legal, programează copilul în vederea evaluării 

psihoeducaționale și cere, în scris, de la SECC/DGASPC Olt, copie după următoarele documente: certificat medical, fișă 

psihopedagogică, fișă psihologică, anchetă socială, dacă părintele/reprezentantul legal nu are copii conforme cu originalul după 

aceste documente. 

(9) Lunar, SEOSP/CJRAE transmite către DGASPC Olt/SECC o cerere cuprinzând lista copiilor cu grad de handicap 

programați pentru orientarea școlară care au nevoie de copie a documentelor de la dosarul de handicap. 

(10) SECC/DGASPC Olt trimite la cererea SEOSP/CJRAE, în copie conform cu originalul, certificat medical, fișă 

psihopedagogică, fișă psihologică, anchetă socială de la dosarul de handicap al copilului, în termen de 30 de zile lucrătoare de 

la data înregistrării solicitării. 

(11) SEOSP/CJRAE transmite trimestrial la SECC/DGASPC Olt informații privind copiii orientați școlar și profesional, 

ANPDCA, fișă elaborată împreună cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.  
 

Art.VIII. INSTRUIREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN EVALUAREA COPIILOR CU 

DIZABILITĂȚI ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP ȘI/SAU ORIENTĂRII ȘCOLARE ȘI 

PROFESIONALE  

A. CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

Asigură, prin intermediul D.G.A.S.P.C. Olt, instruirea personalului SPAS cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului comun 

nr.1985/1305/5805/2016 şi în domeniul protecţiei drepturilor copilului cu dizabilităţi şi/sau C.E.S. 

B. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT  

(1)  prin SECC elaborează/actualizează şi aplică proceduri interne pentru punerea în practică a etapelor managementului de caz, 

care le revin ca responsabilitate, pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES;  

(2) pune la dispoziţia SECC toate resursele umane, materialele şi mijloacele necesare pentru evaluarea copiilor cu dizabilități;  

(3) organizează sesiuni de instruire a personalului SECC, SPAS, CPC Olt, prin intermediul formatorilor; informează 

profesioniştii care lucrează cu copiii cu dizabilităţi şi/sau CES din serviciile private cu privire la aplicarea Ordinului comun nr. 

1985/1305/5805/2016. 

C. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OLT  

 (1) informează medicii de familie de pe raza unităţii administrativ-teritoriale cu privire la fişa medicală sintetică; 

 (2) realizează demersuri în vederea informării unităților sanitare abilitate să elibereze certificatele medicale de tip A5 și 

publică lista cu aceste unități pe site-ul DSP; 

 (3) organizează sesiuni de instruire a medicilor de familie, a medicilor de specialitate pediatrie, neurologie pediatrică, 

psihiatrie pediatrică şi neuropsihiatrie infantilă şi a psihologilor clinicieni din unităţile sanitare, prin intermediul formatorilor 

instruiţi din rândul propriului personal sau din afara instituţiei;  

(4) informează asistenţii medicali comunitari, mediatorii sanitari, medicii de specialitate, alţii, din unităţile sanitare publice şi 

private pentru copii, asistenţii sociali din unităţile sanitare pentru copii cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului comun nr. 

1985/1305/5805/2016. 

D. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN OLT 

(1) Inspectoratul Școlar Județean Olt, prin SEOSP elaborează/actualizează şi aplică proceduri interne pentru punerea în 

practică a managementului de caz pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES;  

 (2) Inspectoratul Școlar Județean Olt se va asigura că în cadrul unităților de învățământ se realizează evaluarea educațională 

prin cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unităţile de învățământ antepreşcolar şi preşcolar, 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, dirigintele pentru învăţământul gimnazial şi liceal, în colaborare 

cu consilierul şcolar şi profesorul itinerant şi de sprijin, alţi profesionişti din echipa multidisciplinară;  

(3) Inspectoratul Școlar Județean Olt va urmări ca instituțiile de învățământ să identifice măsuri de sprijin pentru prevenirea şi 

combaterea barierelor de atitudine prin informări şi campanii de conştientizare cu privire la acceptarea diversităţii, incluziunea 

socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES la nivelul comunității. 

 (4) ISJ oferă instruirea personalului SEOSP, COSP şi al comisiilor interne de evaluare continuă, prin intermediul formatorilor 

instruiți din rândul propriului personal sau din afara instituţiei. 
 

Art. IX. DISPOZIȚII FINALE  

(1) Prevederile prezentului protocol vor putea fi modificate, în funcție de noi cerințe sau condiții, numai prin act adițional.  

(2) Forța majoră exonerează de orice răspundere partea care o invocă cu condiția comunicării cazului de forță majoră și a 

actelor doveditoare.  

(3) Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare în momentul semnării de către toți partenerii.  

(4) Prezentul protocol  a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte.  

(5) Orice document prin care se modifică sau se completează prevederile prezentului Protocol se constituie ca act adițional și 

este semnat de către toți semnatarii Protocolului constituindu-se ca parte componentă a acestuia. 
 



 

Abrevieri ale termenilor utilizați în prezentul protocol: 
 

D.G.A.S.P.C. Olt Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt 

D.S.P. Olt Direcția de Sănătate Publică Olt 

I.Ş.J. Olt Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

C.E.S.  Cerinţe Educaţionale Speciale  

S.E.C.C  Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C.Olt  

C.P.C. Olt Comisia pentru Protecţia Copilului Olt  

S.E.O.S.P. Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională  

C.O.S.P.  Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională  

C.J.R.A.E. Olt Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt 

S.P.A.S. Olt Serviciul Public de Asistență Socială Olt 

M.C. Manager de caz 

A.N.P.D.C.A  Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
 

Consiliul Județean Olt                Inspectoratul                           Direcția de Sănătate 

                                                Școlar  Județean Olt                          Publică Olt 

          Președinte,                     Inspector General,                      Director Executiv, 

    Marius Oprescu                  Ion Adrian Bărbulete  Andrei Iordache 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la: 

- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformarea a două posturi vacante, 

mutarea a două  posturi vacante, desființarea a două posturi, în statul de funcții al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina; 

- aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina. 

        
 

Având în vedere:  

➢ expunerea de motive nr.10496/18.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.10497/18.10.2017;  

➢ raportul nr.10498/18.10.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.10772/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.10805/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.24137/21.09.2017, nr.25016/29.09.2017, nr.25017/29.09.2017, 

nr.25360/04.10.2017, nr.24325/25.09.2017, nr.25744/06.10.2017 și nr.26226/12.10.2017 și înregistrate la Consiliul Judeţean 

Olt sub nr.9663/26.09.2017, nr.9850/02.10.2017, nr.9848/02.10.2017, nr.9963/04.10.2017, nr.9662/26.09.2017, 

nr.10125/09.10.2017 și nr.10429/16.10.2017; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, cu modificările ulterioare; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.569/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu nivel studii PL a d-nei. Nistor Ana Maria, asistent medical debutant, cu nivel studii PL, la Secția medicină 

internă; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.566/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Munteanu Iuliana, asistent medical debutant la Secția gastroenterologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.552/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Ioniță Lucia, infirmieră debutant la Secția gastroenterologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.558/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Ivan Georgeta, infirmieră debutant la Secția gastroenterologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.577/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Tilvan Maria, asistent medical debutant la Secția oncologie medicală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.568/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Nicolae Adriana, asistent medical debutant la Secția oncologie medicală; 



 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.557/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Vlad Daniela, infirmieră debutant la Secția oncologie medicală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.565/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu nivel studii PL a d-nei. Motatu Marinela Laura, asistent medical debutant, cu nivel studii PL, la Secția 

neurologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.548/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Conea Cuanita Teodora, infirmieră debutant la Secția neurologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.555/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Ștefan Cerasela Elena, infirmieră debutant la Secția neurologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.582/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Davidescu Elena Simona, asistent medical debutant la Secția chirurgie generală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.545/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Smarandache Diana Carmen, infirmieră debutant la Secția chirurgie generală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.570/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Popa Doina Iuliana, asistent medical debutant la Secția ortopedie -traumatologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.550/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Ciucu Mariana Daniela, infirmieră debutant la Secția chirurgie și ortopedie infantilă; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.553/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Ilie Ileana Georgiana, infirmieră debutant la Secția chirurgie și ortopedie infantilă; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.556/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Țăpescu Iuliana, infirmieră debutant la Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.567/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu nivel studii S a d-lui. Naum Silviu Laurențiu, asistent medical debutant la Secția urologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.578/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Vasiloaica Victoria, asistent medical debutant la Secția O.R.L.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.579/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu nivel de studii PL a d-nei. Camen Tamara, asistent medical debutant, cu nivel studii PL, la Secția 

oftalmologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.574/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu nivel studii PL a d-nei. Gheorghe Elena, asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.580/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu nivel studii S a d-nei. Ciocirtea Elena Roxana, asistent medical debutant S, la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.547/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Vîntu Adina, infirmieră debutant la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.551/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Tudosie Mirela, infirmieră debutant la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.572/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Dumitru Maria Daniela, asistent medical debutant la Secția neonatologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.559/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Bușă Olimpia, infirmieră debutant la Secția obstetrică –ginecologie II; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.546/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Mariea Florica, infirmieră debutant la Secția pediatrie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.563/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical de farmacie cu studii PL a d-nei. Bungiu Auras Violeta, asistent medical debutant la Farmacie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.583/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Mogoș Mariana, asistent medical debutant la Bloc operator (central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.588/24.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Popescu Camelia, asistent medical debutant la Bloc operator (central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.589/24.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Căruntu Ioana Alexandra, asistent medical debutant la Bloc operator (central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.549/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Ivan Niculina, infirmieră debutant la Bloc operator (central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.554/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei. Vidu Mariana Aura, infirmieră debutant la Bloc operator (central); 



 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.571/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Turcin Georgeta, asistent medical debutant la Serviciul de primire și externare al 

bolnavilor – cabinet pediatrie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.576/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Ion Nicoleta, asistent medical debutant la Serviciul de primire și externare al bolnavilor – 

cabinet pediatrie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.573/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Gavrilă Adriana Laura, asistent medical debutant la Serviciul de primire și externare al 

bolnavilor – cabinet obstetrică ginecologie I; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.560/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical de laborator cu studii PL a d-nei. Frunza Marinela Gabriela, asistent medical debutant la Laborator analize 

medicale; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.561/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical de laborator cu studii PL a d-nei. Sanda Alexandra, asistent medical debutant la Laborator analize medicale; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.562/22.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical de laborator cu studii PL a d-nei. Ciocirlan Mariana, asistent medical debutant la Laborator analize medicale; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.581/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei. Costantinescu Ileana Alina, asistent medical debutant la Ambularoiul integrat –sala de 

tratament; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.614/30.08.2017 referitor la promovarea în funcția logoped 

principal a d-nei. Pătrașcu Alina, logoped la Centrul de Sănătate Mintală (CSM); 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.12/19.09.2017,nr.17/26.09.2017  și 

nr.17/04.10.2017; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin 

Hotărârea Guvernului nr.947/2009; 

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

din cadrul spitalului public; 

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

completările ulterioare; 

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

unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr. II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, modificată prin OUG nr.63/2017; 

➢ prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a  personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar și prevederile  punctului I din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011, modificat și completat prin 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.244/2017 ; 

În temeiul art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu prevederile art.45 alin.(1) și 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 Începând cu data de 01.09.2017, se aprobă transformarea, ca urmare a promovării, a 40 de 

posturi din statul de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Începând cu data de 01.11.2017, se aprobă transformarea postului vacant de registrator medical, 

nivel studii M,  de la Secția neurologie (poziția nr.326 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

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

de registrator medical, treapta debutant, nivel studii M. 

Art.3 Începând cu aceeași data prevăzută la art.2,  se aprobă mutare postului vacant de registrator 

medical, treapta debutant, nivel studii M, de la Ambulatoriul integrat spitalului –registratură medicală 



 

(poziția nr.1828 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare) la Secția ortopedie și traumatologie. 

Art.4 Începând cu data de 01.11.2017, se aprobă transfomarea postului vacant de medic specialist, 

specialitatea gastroenterologie de la Laboratorul explorări fucționale (poziția nr.1699 în Statul de funcții al 

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

modificările ulterioare) în post de medic specialist, specialitatea medicină dentară și mutarea acestuia la 

Cabinetul de medicină dentară de urgență din cadrul Unității de Primire Urgențe. 

Art.5 Se aprobă desființarea a 2 posturi de muncitori calificați, treptele I și III -laboranți determinări 

fizico –chimice de la Sterilizare (pozițiile nr.1439 și nr.1440 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

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

începând cu data de 01.11.2017. 

Art.6 Începând cu data de 01.11.2017, se aprobă numărul de posturi pentru Spitalul Județean de 

Urgență Slatina după cum urmează: 

       - personal de conducere (comitet director)   -        4  posturi; 

          - personal medico – sanitar     -  2127  posturi; 

            - personal tehnic, economic, informatică, şi administrativ -      74  posturi;  

                  - personal de întreținere și de deservire    -    136  posturi                                                                            

            TOTAL                                                                     -  2.341 posturi 

Art.7 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 

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

prezentei hotărâre.          

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse 

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

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

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

         Contrasemnează  

  Secretar al județului 

                                                                               ILIE MARINELA -ELENA 

Slatina  26.10.2017 

Nr.173 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29  voturi ,,pentru” 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: tăierea şi valorificarea  prin licitație publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior”  

de pe aliniamentele drumurilor județene 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10506/18.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 10507/18.10.2017; 

- Raportul nr. 10508/18.10.2017 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt; 

-  Raportul nr. 10773/25.10.2017 Comisia pentru Administraţie Publică, Juridică , Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

-  Raportul nr. 10828/25.10.2017 al Comisiei  pentru Studii Economico – Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr.10839/25.10.2017 al Comisiei pentru Agricultură,Silvicultură, Industrie,Servicii Publice şi Comerţ; 

- Adresa Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Olt nr. 3718/ 10.08.2017 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 8230/19.08.2017; 

-  Prevederile art.4 alin.(1), art. 12. lit. a) și art. 20 alin.(5) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.715/ 2017. 



 

În temeiul prevederilor art. 10, art. 91 alin. (1) lit. c), art.97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 115 

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

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

Art.1 Se aprobă tăierea şi valorificarea prin licitație publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior”  

de pe aliniamentele drumurilor județene. 

Art.2 Se aprobă prețul de pornire al licitației publice cu strigare pentru masa lemnoasă prevăzută la 

art.1, ca fiind prețul de referință a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior rezultat din  actele de punere 

în valoare stabilit la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva R.A.. 

Art.3 Se aprobă modelul Caietului de sarcini  pentru licitația ce urmează a fi organizată pentru tăierea 

şi vânzarea masei lemnoase prevăzută la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice Buget - 

Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului Judeţean 

Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                          Secretar al Judeţului 

                                                                                                          Marinela-Elena ILIE 

Slatina/26.10.2017 

Nr.174 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: rectificare poziție din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 

cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență 

Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 

 

Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.10404/16.10.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.10405/16.10.2017; 

➢  raportul nr.10406/16.10.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.10781/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.10806/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului 

nr.947/2009; 

În temeiul art.  91 alin. (1) litera a) și d)  alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3  și 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 rectifică pct.I.46 din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu 

privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

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

Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, cu modificările ulterioare, care va avea următorul conținut: 

    ’’I.46 SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE  ȘI CONTROL AL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE’’ 

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

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

Județean Olt și Spitalului Județean de Urgență Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

         Contrasemnează  

  Secretar al județului 

                                                                               ILIE MARINELA -ELENA 

Slatina  26.10.2017 

Nr.175 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29  voturi ,,pentru” 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

”Lucrări de reparații  și  de  modernizare  la  clădirea  fostă  Cantină + centrală  termică,   

Centrul  de  plasament  Cireșarii  Corabia” 
 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 10412/16.10.2017, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 10413/16.10.2017; 

- raportul  nr. 10414/ 16.10.2017 al  Direcției Tehnice  și  Investiții;   

- raportul nr. 10726/24.10.2017 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  

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

- raportul nr. 10830/25.10.2017 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 10838/25.10.2017 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. 19/ 2017  ”Lucrări de reparații  și  de  modernizare  la  clădirea  fostă  Cantină + centrală termică,  

Centrul  de  plasament  Cireșarii  Corabia”,  faza  S.F. ,  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  și completată 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 

reparații  și  de  modernizare  la  clădirea  fostă  Cantină + centrală termică,  Centrul  de  plasament  

Cireșarii  Corabia”    cu  principalii indicatori  tehnico-economici, după  cum urmează:      

  Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                                     414.471,13 lei   

 din  care :  

        - construcții-montaj                                                     317.184,09 lei  



 

 Durata de  realizare  a investiției                                                                 5  luni 

           Capacități: 

     - suprafața  desfășurată  supusă  reabilitării                                           402,00 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,  

Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - județul  

Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                                                                             Contrasemnează, 

                                                                 Secretarul Județului 

                                                                                  Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 26.10.2017 

Nr. 176 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  29 de  voturi ”pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru anul 2018 

 
 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.8856/06.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.8857/06.09.2017; 

- raportul nr.8858/06.09.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.10782/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.10807/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.10831/25.10.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- adresa nr.64366/BRU/31.08.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.8654/31.08.2017; 

- adresa Sindicatului ,,EGALITATE” nr.39/31.08.2017; 

- avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.55179/2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10448/17.10.2017; 

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

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

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

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

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

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5, art.6 și art.10 alin.(3) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

înscrise în Anexa nr.1 la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind 

aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 



 

 

Art.1. Se aprobă Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, pentru anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției 

Prefectului – Județul Olt și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  
 

     PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

              CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                                                Secretar al Județului 

                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 26.10.2017  

Nr.177  

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

                              Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.177/26.10.2017 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE  PENTRU ANUL 2018 PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE 

DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
  

Functia publică Nr. 

maxim 

de 

funcții 

publice 

Nr. de 

funcții 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcții 

publice 

vacante 

Nr. 

maxim 

de funcții 

publice 

care vor 

fi 

înființate 

Nr.max

im de 

funcții 

publice 

supuse 

reorgan

izarii 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

rezervate 

promovarii 

Nr. maxim 

de funcții 

publice 

rezervate 

promovarii 

rapide 

Nr. 

maxim 

de funcții 

publice 

care vor 

fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

director general 1 1 0           

director general adjunct 2 2 0           

director executiv in cadrul aparatului 

propriu al autoritatilor administratiei 

publice locale 0 0 0           

director executiv adjunct din cadrul 

aparstului propriu al autoritatilor 

administratiei publice  0 0 0           

director executiv adjunct in cadrul 

institutiilor publice subordonate 0 0 0           

sef serviciu 9 7 2         2 

sef birou 2 2 0           

functii publice de conducere specifice 0 0 0           

Total categoria functionari publci de 

conducere 14 12 2         2 

auditor clasa I grad profesional asistent 0 0 0         0 

auditor clasa I grad profesional 

principal 0 0 0         0 

auditor clasa I grad profesional superior 3 2 1         1 

consilier juridic clasa I grad profesional 

debutant 0 0 0         0 

consilier juridic clasa I  

grad profesional asistent 1 0 1         1 

consilier juridic clasa I  

grad profesional principal 1 1 0   1     0 

consilier juridic clasa I  

grad profesional superior 5 4 1 1   1   1 

consilier clasa I  

grad profesional debutant 8 5 3   3     3 

consilier clasa I  

grad profesional asistent 18 17 1 3 1 3   1 



 

consilier clasa I  

grad profesional principal 13 12 1 1 3 1   1 

consilier clasa I  

grad profesional superior 46 45 1 3   3   1 

expert clasa I grad profesional debutant 0 0 0         0 

expert clasa I grad profesional asistent 0 0 0         0 

expert clasa I grad profesional principal 0 0 0         0 

expert clasa I grad profesional superior 0 0 0         0 

inspector clasa I  

grad profesional debutant 0 0 0         0 

inspector clasa I  

grad profesional asistent 0 0 0         0 

inspector clasa I  

grad profesional principal 0 0 0         0 

inspector clasa I  

grad profesional superior 0 0 0         0 

functii publice specifice clasa I 0 0 0         0 

alte functii specifice (manageri publici) 0 0 0         0 

Total functii publice clasa I 95 86 9 8 8 8   9 

referent de specialitate clasa II  

grad profesional debutant 0 0 0           

referent de specialitate clasa II  

grad profesional asistent 0 0 0           

referent de specialitate clasa II  

grad profesional principal 0 0 0           

referent de specialitate clasa II  

grad profesional superior 1 0 1         1 

functii publice specifice clasa II 0 0 0           

Total functii publice clasa II 1 0 1         1 

referent clasa III  

grad profesional debutant 0 0 0         0 

referent clasa III  

grad profesional asistent 0 0 0         0 

referent clasa III  

grad profesional principal 2 1 1         1 

referent clasa III  

grad profesional superior 5 5 0         0 

functii publice specifice clasa III 0 0 0         0 

Total functii publice clasa III 7 6 1         1 

Total functii publice de executie 103 92 11 8 8 8   11 

Total functii publice  117 104 13 8 8 8   13 
 

 

PREȘEDINTE 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU                                                    

                  

                 Șef Serviciu 

     Serviciul Resurse Umane și       

Managementul Unităților Sanitare      

            Angela NICOLAE      

            Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  

                                                                                            Director General  

                                                                                           Rădița PIROȘCA     

   

 

 



 

 

HOTĂRÂRE                                                                                              

          cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din  cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru anul 2018 

 
 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.8713/04.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.8714/04.09.2017; 

- raportul nr.8755/04.09.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.10783/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.10808/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.10832/25.10.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- adresa nr.33/04.09.2017 a Sindicatului ,,CONSOLT”;  

- avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.55179/2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10448/17.10.2017; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică, prin modificarea 

calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și aprobare organigramă și 

stat de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5, art.6 și art.10 alin.(3) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

înscrise în Anexa nr.1 la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind 

aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

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

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

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, pentru anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

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

Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – Județul Olt și Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici.  

 
 

   PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                               Secretar al Județului                     

                                                                                                               Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 26.10.2017  

Nr.178  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi “pentru” . 

 

 

 

 

 



 

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.178/26.10.2017 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018  

PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE  

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Functia publica  Nr. 

maxim 

de 

functii 

publice 

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

functii 

publice 

vacante 

Nr. 

maxim 

de 

functii 

publice 

care vor 

fi 

infiintate 

Nr. maxim 

de   

funcţii  

publice  

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

Nr. maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

rapide 

Nr. 

maxim 

de functii 

publice 

care vor 

fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

secretar al judetului 1 1 0           

secretar al consiliului local               

 

  

director general                   

director general adjunct               

 

  

director executiv in cadrul 

aparatului propriu al 

autoritatilor admnistratiei 

publice locale 2 2 0             

director executiv din cadrul 

institutiilor publice subordonate               

 

  

director executiv adjunct din 

cadrul aparatului propriu al 

autoritatilor administratiei 

publice locale                     

director executiv adjunct in 

cadrul institutiilor publice 

subordonate                 

 

  

sef serviciu 12 12 0               

sef birou 2 2 0           

 

  

functii publice de conducere 

specifice 1 1 0               

Total categorie functionari 

publici de conducere 18 18 0               

auditor clasa I  

grad profesional asistent                     

auditor clasa I  

grad profesional principal 

  

                

auditor clasa I  

grad profesional superior 5 4 1             1 

consilier juridic clasa I  

grad profesional debutant                     

consilier juridic clasa I  

grad profesional asistent                     

consilier juridic clasa I  

grad profesional principal 2 0 2           

 

1 

consilier juridic clasa I  

grad profesional superior 10 7 3             2 

consilier clasa I  

grad profesional debutant 4 3 1   2       

 

1 

consilier clasa I  

grad profesional asistent 9 7 2 2     2     2 

consilier clasa I  

grad profesional principal 4 
2 

2             1 

consilier clasa I  

grad profesional superior 39 39 0           

 

  

expert clasa I  

grad profesional debutant                     

expert clasa I  

grad profesional asistent                 

 

  



 

expert clasa I  

grad profesional principal                     

expert clasa I  

grad profesional superior                 

 

  

inspector clasa I 

grad profesional debutant 

1 1 0               

inspector clasa I  

grad profesional asistent 4 
4 

0   1       

 

  

inspector clasa I  

grad profesional principal 
5 3 2 

1 1   1     2 

inspector clasa I  

grad profesional superior 17 16 1 1     1   

 

1 

functii publice specifice clasa I                     

alte functii publice specifice 

(manageri publici)                 

 

  

Total functii publice clasa I 100 86 14 4 4 4   11 

referent de specialitate clasa II 

grad profesional debutant                     

referent de specialitate clasa II 

grad profesional asistent                     

referent de specialitate clasa II 

grad profesional principal                     

referent de specialitate clasa II 

grad profesional superior 1 1                 

functii publice specifice clasa II                       

Total functii publice clasa II 1 1                   

referent clasa III grad 

profesional debutant                 

 

    

referent clasa III grad 

profesional asistent 1 1                 

referent clasa III grad 

profesional principal                 

 

  

referent clasa III grad 

profesional superior 1 1                 

Functii publice specifice clasa 

III                         

Total functii publice clasa III 2 2             

 

  

Total functii publice executie 103 89 14 4 4   4     11 

Total functii publice 121 107 14 4 4   4     11 
 

PREȘEDINTE 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 

                 Șef Serviciu 

     Serviciul Resurse Umane și      

Managementul Unităților Sanitare      

           Angela NICOLAE         

 

HOTĂRÂRE                                                                                        

         cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 
 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.8784/05.09.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.8785/05.09.2017; 

- raportul nr.8786/05.09.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.10784/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.10809/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive și de Agrement; 



 

- raportul nr.10833/25.10.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- adresele Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt nr.1976/27.06.2017 și nr.2799/01.09.2017 înregistrate la 

Consiliul Județean Olt sub nr.6958/12.07.2017 și nr.8693/01.09.2017; 

- adresele nr.2278/21.06.2017 și nr.2462/01.09.2017 ale Sindicatului din Administrația Publică Olt ,,CONSILIUM"; 

- avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.55179/2017, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10448/17.10.2017; 

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

Județeană de Evidență a Persoanelor Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5, art.6 și art.10 alin.(3) din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

înscrise în Anexa nr.1 la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind 

aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt, pentru anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției 

Prefectului – Județul Olt și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  
 

   PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                                 Secretar al Județului                     

                                                                                                                  Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 26.10.2017  

Nr.179  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi “pentru”  
 

 Anexa la  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.179/26.10.2017 

PLANUL  DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 PENTRU FUNCȚIILE 

PUBLCIE DIN CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT 

PENTRU ANUL 2018 
 

functia publica 

Nr. 

maxim 

de  

functii 

publice 

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

functii 

publice 

vacante 

Nr. 

maxim 

de  

functii  

publice 

care vor 

fi  

infiintate 

Nr. maxim 

de   

functii  

publice  

supuse 

reorganizarii 

Nr. maxim 

de  

functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

Nr. maxim 

de  

functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

rapide 

Nr. 

maxim 

de  

functii 

publice 

ce vor fi 

ocupate 

prin 

recrutare  

Secretar  al judetului                 

secretar al consiliului local                 

director general                 

director  general adjunct                 

director executiv in cadrul 

aparatului propriu al autoritatilor 

administratiei publice locale 

                



 

director executiv in cadrul 

institutiilor publice subordonate 
1 0 1         1 

director executiv adjunct in cadrul 

aparatului propriu al autoritatilor 

administratiei publice locale 

                

director executiv adjunct in cadrul 

institutiilor publice subordonate 
                

sef serviciu 2 2 0           

sef birou                 

 Total categoria functionari 

publici de conducere 
3 2 1         1 

auditor clasa I grad profesional 

asistent 
                

auditor clasa I grad profesional 

principal 
                

 auditor clasa I grad profesional 

superior 
                

consilier juridic clasa I grad 

profesional debutant 
                

consilier juridic clasa I grad 

profesional asistent 
                

consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 
1 1 0     

 

    

consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 
1 1 0           

consilier clasa I grad profesional 

debutant 
                

consilier clasa I grad profesional 

asistent 
                

consilier clasa I grad profesional 

principal 
1 1 0           

consilier clasa I grad profesional 

superior 
8 7 1         1 

expert clasa I grad profesional 

debutant 
                

expert clasa I grad profesional 

asistent 
                

expert clasa I grad profesional 

principal 
                

expert clasa I grad profesional 

superior 
                

inspector clasa I grad profesional 

debutant 
                

inspector clasa I grad profesional 

asistent 
3 3 0     

 

    

inspector clasa I grad profesional 

principal 
3 3 0           

inspector clasa I grad profesional 

superior 
5 4 1         1 

functii publice specifice clasa I                 

alte functii publice 

specifice(manageri publici) 
                

 Total functii publice  clasa I 22 20 2         2 

referent de specialitate  clasa II grad 

profesional debutant 
                

referent de specialitate  clasa II grad 

profesional asistent 
                

referent de specialitate clasa II grad 

profesional principal 
                

referent de specialitate  clasa II grad 

profesional superior 
                



 

 Total functii publice clasa II                 

referent clasa III grad profesional 

debutant 
                

referent clasa III grad profesional 

asistent 
                

referent clasa III grad profesional 

principal 
                

referent clasa III grad profesional 

superior 
1 0 1*           

 Total functii publice clasa III 1 0 1           

Total functii publice de executie 23 20 3         2 

Total functii publice 26 22 4         3 

* o funcție publică de execuție vacantă de referent superior - este ocupată temporar de către polițist detașat, 

conform Legii nr.281/2011 pe o perioadă de 6 ani, începând cu luna decembrie 2011    
   

             PREȘEDINTE          Șef Serviciu   

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                                      Serviciul Resurse Umane și  

          Marius OPRESCU                                                                             Managementul Unităților Sanitare 

                                                                                                                                Angela NICOLAE  

                                                                         Director Executiv      

                                                     Marian CĂTĂNOIU       

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: - constatare pierdere a calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 

- desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al  

Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10786/25.10.2017 la Proiectul de Hotărâre nr. 10787/25.10.2017; 

- raportul Serviciului Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională nr. 10788/25.10.2017; 

- adresa nr. 5399/SC/RA/24.10.2017 a Inspectoratului Județean de Poliție Olt, înregistrată la Consiliului Județean Olt sub 

nr. 10736/24.10.2017, prin care se propune validarea ca membru al A.T.O.P. a domnului Cristian VOICULESCU – 

comisar șef de poliție, împuternicit adjunct al șefului I.P.J. Olt; 

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

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin.(1), (2) și (3) din Legea privind organizarea și funcționarea Poliției Române  nr. 218/2002, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 și art. 7-9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, 

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

c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se constată pierderea calității de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică de 

către domnul Eugen Cătălin FLORESCU, urmare a încetării exercitării funcției de șef al Inspectoratului 

Județean de Poliție Olt. 

Art.2. Se ia act de desemnarea nominală a domnului Cristian VOICULESCU – comisar șef de poliție, 

împuternicit adjunct al șefului I.P.J. Olt, în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

Art.3. Se validează desemnarea nominală ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

domnului Cristian VOICULESCU – comisar șef de poliție, împuternicit adjunct al șefului I.P.J. Olt. 

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

conform prevederilor art. 1- 3  este următoarea: 

1. Radu-George IONIȚĂ – Membru 

2. Cristian VOICULESCU – Membru 



 

3. Tudor Dorel DREJOI – Membru 

4. Adrian TĂNASE – Membru 

5. Adrian Constantin  POP  – Membru 

6. Petre ȘTEFAN – Membru 

7. Pavel BELINSKI – Membru 

8. Ion Lucian BONDRESCU – Membru 

9. Ioan NEDELEA – Membru 

10. Niculae FLOREA – Membru 

11. Lucian NIŢU  – Membru 

12. Nicolae VITAN  – Președinte 

13. Gheorghiță BRÂNARU – Membru 

14. Sabin Paul BRATU – Membru 

15. Dumitru DUMITRAȘCU – Membru 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Relații Publice, A.T.O.P. și Transparență 

Decizională,  Direcției Economice Buget - Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Autorității Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratului Județean de Poliție Olt, domnului 

Cristian VOICULESCU, domnului Eugen Cătălin FLORESCU, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județului Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

         Contrasemnează  

  Secretar al județului 

                                                                                      Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 26.10.2017 

Nr.180 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ,,pentru” 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: constatarea încetării exercitării  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

 
 

Având în vedere:  

• expunerea de motive nr.10893/25.10.2017 la Proiectul de hotărâre nr.10894/25.10.2017;  

• Raportul nr.10895/25.10.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea 

Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la aprobare stat de funcţii pentru Direcţia 

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

• prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.198/18.12.2014 cu privire la încetarea de drept a raportului de serviciu 

al directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt;  

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.30/25.02.2016 cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcției 

publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei  Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.75/21.04.2016 cu privire la încetarea  exercitării cu caracter temporar a 

funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.10/26.01.2017 cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcției 

publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.113/27.07.2017 cu privire la constatarea încetării exercitării  cu 

caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt;  exercitarea  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al 

Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 



 

• prevederile art.91 alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

• prevederile art.87 alin.(2) lit.e) şi art.92 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu prevederile art.45 alin.(1) și art.115 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 27.10.2017, se constata încetarea exercitării  cu caracter temporar a funcţiei 

publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, de 

către domnul CĂTĂNOIU MARIAN – șef serviciu la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt. 

Art.2. Cu aceeași dată, respectiv 27.10.2017, Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.113/27.07.2017 cu 

privire la constatarea încetării exercitării  cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de 

Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt; exercitarea  cu caracter temporar a 

funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor 

Olt, precum și orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea,  

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 27.10.2017 şi se comunică Direcţiei Economice, 

Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt şi domnului 

Cătănoiu Marian în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.   
   

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

                                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                                      Secretar al județului 

                                                                                                            ILIE Marinela - Elena 

Slatina  26.10.2017 

Nr.181 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  29 voturi ,,pentru” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. DISPOZIȚII ALE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

DISPOZIŢIE 

referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2017  
 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr.9205/15.09.2017 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt. 

- adresa Spitalului Judetean de Urgenta Slatina nr.23.423/14.09.2017 inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 

nr.9159/14.09.2017. 

- prevederile art.49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completarile  

ulterioare; 

- prevederile lit.A pct.1.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 

inscrise in Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.923/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- prevederile art.6 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificarile si completările ulterioare; 

- prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.460/14.12.2015 cu privire la organizarea, implementarea 

si mentinerea unui sistem de control intern/managerial in cadrul Consiliului Judetean Olt.        

 In temeiul art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 
 

Art.1. Se aproba virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Directiei Economice Buget-Finanţe, din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt si Spitalului Judetean de Urgenta Slatina pentru aducerea  la 

îndeplinire. 
 

PRESEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                                         Avizat, 

                                                                                                                       Secretar al  Judeţului 

                                                                                                                           Marinela Elena ILIE  

SLATINA, 15.09.2017 

Nr. 466 

                                                                                                      Anexă la Dispozitia nr. 466/15.09.2017   
   

VIRĂRI DE CREDITE BUGETARE ÎN CADRUL ACELUIAŞI CAPITOL BUGETAR  

PE SUBDIVIZIUNILE CLASIFICATIEI BUGETARE 

ÎN TRIMESTRUL III 2017 
 

Capitolul: 66.10 „Spitale” 

Paragraful: 66.10.06.01-Spitale generale- „Spitalul Județean de Urgență Slatina” 

Titlul I – Cheltuieli de personal   

Titlul II – Bunuri şi servicii                                                                                

                                                                                                                                              - mii lei - 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Cod indicator Trim. III 

1 Titlul I – Cheltuieli de personal 10 - 

2 Salarii de baza 10.01.01 -30 

3 Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 +30 

4 Titlul II – Bunuri şi servicii                                                                                20 - 

5 Hrana pentru oameni 20.03.01 +500 

6 Medicamente 20.04.01 -2750 

7 Materiale sanitare 20.04.02 +1300 



 

8 Reactivi 20.04.03 +500 

9 Materiale de laborator 20.09 +150 

10 Cărți, Publicații și materiale documentare 20.11 +100 

11 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 +200 

      

   PRESEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                   Contrasemneaza 

   Secretar al Judetului Olt 

Marinela Elena ILIE 

   Director executiv 

Constanţa DUMITRU 

 

 

DISPOZIŢIE 

referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2017 
 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr.9372/19.09.2017 a Direcţiei Economice, Buget-Finanţe   din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt; 

- adresa Bibliotecii Judetene ,,Ion Minulescu” Slatina 755/15.09.2017 inregistrată la Consiliul Judetean Olt sub 

nr.9324/18.09.2017; 

- prevederile art.49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările  

ulterioare; 

- prevederile lit.A pct.1.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, 

inscrise in Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.923/2014, republicate, modificate prin Ordinul 

Ministrului Finantelor Publice nr.2332/2017. 

- prevederile art.6 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificarile si completările ulterioare; 

- prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.63/2017; 

- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr.217/27.07.2016 cu privire la: constituirea Comisiei de 

Monitorizare, cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului 

de control intern  managerial la nivelul Consiliului Judetean Olt ; aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

Comisiei de Monitorizare, cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii 

sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Olt. 

In temeiul art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 
 

Art.1. Se aproba virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Directiei Economice Buget-Finanţe, din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt si Bibliotecii Judetene ,,Ion Minulescu” Slatina pentru aducerea  la 

îndeplinire. 

 
 

PRESEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                                                   Avizat, 

                                                                                                                              Secretar al  Judeţului 

                                                                                                                              Marinela Elena ILIE 

SLATINA, 19.09.2017 

Nr. 470 

                                                                                                           



 

 

 

  Anexă la Dispozitia nr. 470/19.09.2017                                          
   

VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL  ACELUIAŞI  CAPITOL  BUGETAR   

PE  SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE 

ÎN TRIMESTRUL  III 2017 
 

 

Cap.67.02 ,,CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE,, 

Paragraful.67.02.03.02 ,, Biblioteci publice, comunale, orasenesti, municipale- Biblioteca Judeteana    

,,Ion Minulescu” 

Titlul II – Bunuri şi servicii                                  

                                                                                                                                           -mii lei-  

Cod 

indicator 

Denumire indicator Diminuare Suplimentare 

67.02.03.02 Biblioteca Judeţeană Ion 

Minulescu 

-20 +20 

20 Bunuri şi servicii 

din care pe articole şi pe alineate 

 

-20 +20 

20.01.03 Iluminat, incalzit si forta motrica -20  

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio tv, 

internet 

 +5 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii 

 +15 

 

PRESEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                      Contrasemneaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         Secretar al Judetului Olt 

             Marinela Elena ILIE                                                                                                                                                                                                             

     Director executiv 

Constanţa DUMITRU                                                                                                                                                                                               

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


