
                                                                                            
           

 

 
    R O M A N I A                                                                                                                                                                 

  CONSILIUL JUDEXEAN OLT                                                                                                  
                                                                                                                                                                                          Consilier judeYean 
                                                                                                                                                                              CRUSOVEANU IONEL BOGDAN                                      

                                                                       

                                                                                                         R A P O R T 
                                                                           cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 
                                                                                               01.01.2017   -  31.12.2017   
         
     Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeYeni care au obligaţia 
să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 6 
comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 
Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 25 şedinYe, personal am participat : 
- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 
 - la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt 
- la constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 
 - transformări de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială 〇i Protecția Copilului Olt – aparat propriu 〇i servicii 
sociale fără personalitate juridică din structura directiei; - modificarea 〇i completarea Regulamentului de organizare 〇i funcționare a Direcției 
Generale de Asistență Socială 〇i Protecția Copilului Olt 
-  la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2017 şi împuternicire Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Olt 
- la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită 〇i protejată în centrele rezidenţia le publice din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 
-aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 
- la modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 
Judeţean Olt 
- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea taxelor 
şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi tarife pentru 
activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 
 - aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 
- aprobarea Regulamentului de organizare 〇i desfă〇urare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea 
Consiliului Județean Olt; 
 - desemnarea comisiilor de evaluare 〇i a secretariatului comisiilor de evaluare 〇i desemnarea comisiilor de soluționare a contestațiilor 
- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 
- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 
Judeţului Olt 
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Raissan 
Sprintour SRL 
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 
- încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 
-  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 
- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 
-  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt; 
-transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 
- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 
-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
- aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 
-  transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
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 - aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 
Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Cultur ii 
Tradiţionale „Doina Oltului“   
-  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 
-  transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 
- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 
- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 
-  transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu 
şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 
- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020     
-  înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 
  -  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 
Judeţului Olt    
- reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 
-  reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 
-  reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 
-  reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“  
 -  reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt     
- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 
-  încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt 
- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 
- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 
Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017   
- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017  
- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 
data de 1 iulie 2017 
-  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
  -consultarea cetatenilor judetului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanati judetului Olt      
- transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 
- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
-  transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 
- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului 
Olt 
 -   inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 
Judetului Olt    
-  aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica de 
cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea comisiei 
de solutionare a contestatiilor    
-  modificarea 〇i completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin referendum, 
referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 
- transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 
-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona drumului 
judeţean DJ 703D 
-desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru anul 
şcolar 2017-2018 
- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 
-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii 
  - aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 
managerul Muzeului Judeţean Olt 
- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, pentru 
anul şcolar 2017-2018 
- desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 
- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 
internaţionale de specialitate 
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-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 
- transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 
- transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
-la rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 
mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile 
sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 
-la desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 
- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformare a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desfiinţarea a două 
posturi, în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; aprobarea numărului de posturi pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 
-  rectificare poziție din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei 〇i 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 
-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 
2018 
-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018 
- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 
- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 
-  aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu 
Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 
- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 
îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 
- acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din domeniul public al 
Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţul Olt 
- modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 
Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 
-  aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - 
Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 
-   aprobarea organigramei 〇i a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 - aprobarea Regulamentului de organizare 〇i desfă〇urare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-
Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, a 
secretariatului comisiei de analiză 〇i desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 
- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” S.A. 
cu aport în numerar 
- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” S.A. 
cu aport în numerar 
- aprobarea taxelor 〇colare pentru activitățile prestate de 〆coala Populară de Arte 〇i Meserii Slatina în anul 〇colar 2017-2018; - aprobarea unor 
taxe 〇i tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 
 -aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 
- însu〇irea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 
- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 
   În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu 
respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Consilier JUDETEAN 
 CRUSOVEANU IONEL BOGDAN                                                                                                           
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