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R O M A N I A                                                                                                                                             Consilier judeţean 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                                                   Barbulete Ion Adrian 

 

 

                                                                                 R A P O R T 

                                                                 cu privire la activitatea desfăşurată îﾐ perioada 

                    01.01.2017  - 31.12.2017    

 
     Autoritate a adﾏiﾐistraţiei puHliIe loIale, Ioﾐstituită la ﾐivel judeţeaﾐ peﾐtru Ioordoﾐarea aItivităţii Ioﾐsiliilor 
comunale, orăşeﾐeşti şi ﾏuﾐiIipale, îﾐ vederea realizării serviciilor publice de iﾐteres judeţeaﾐ, Coﾐsiliul Judeţeaﾐ 
este compus din consilieri judeţeni Iare au oHligaţia să preziﾐte uﾐ raport anual de activitate,Ie va fi făIut puHliI 
priﾐ grija “eIretarului judeţului îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu dispoziţiile Legii adﾏiﾐistraţiei puHliIe loIale ﾐr.ヲヱヵ/ヲヰヰヱ, 
repuHliIată, Iu ﾏodifiIările şi Ioﾏpletările ulterioare. 
Îﾐ Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt, Ioﾐsilierii judeţeﾐi îşi desfăşoară aItivitatea îﾐ pleﾐul Coﾐsiliului Judeţeaﾐ, iar îﾐtre două 
şediﾐţe de pleﾐ, îﾐ Iele ヶ Ioﾏisii de specialitate  pe  domenii de activitate. 

     Una din cele 6 comisii de specialitate pe principalele domnii de aItivitate este şi   Comisia pentru studii 

economico – sociale, buget – finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului 

deﾐuﾏită pe  scurt Comisia buget - finante,    al carui membru sunt ,  s-a îﾐtruﾐit îﾐtr-uﾐ ﾐuﾏăr de  29 de   şedinţe , 

si s-au  analizat documente referitoare la :  

Avizarea ProieItelor de hotarâri  s-a efeItuat îﾐ urﾏa aprofuﾐdarii doIuﾏeﾐtelor care au stat la baza redactarii 

aIestora, Iât si Ia urﾏare a dezHaterilor îﾐ pleﾐul Ioﾏisiei. 

- aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local 

- staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtreţiﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită şi protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐţiale puHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, peﾐtru persoaﾐe Iu 
handicap, pentru luna decembrie 2016 

- staHilirea IoﾐtriHuţiei luﾐare de îﾐtreţiﾐere datorată de persoaﾐele vârstﾐiIe Iare dispuﾐ de veﾐituri proprii şi suﾐt 
îﾐgrijite îﾐ Căﾏiﾐele peﾐtru Persoaﾐe VârstﾐiIe diﾐ suHordiﾐea DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia 
Copilului Olt şi/sau de susţiﾐători legali ai aIestora peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

-stabilirea costului mediu lunar de îﾐtreţiﾐere peﾐtru o persoaﾐă vârstﾐiIă îﾐgrijită îﾐ Iăﾏiﾐele peﾐtru persoaﾐe 
vârstﾐiIe peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

- darea îﾐ folosiﾐță gratuită “erviIiului de AﾏHulaﾐță Olt, a uﾐui tereﾐ aflat îﾐ doﾏeﾐiul puHliI al Județului Olt și îﾐ 
administrarea Consiliului Județeaﾐ Olt 
- ﾏodifiIarea şi Ioﾏpletarea Hotărârii Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. ヱΑΓ/ヱΑ.ヱヲ.ヲヰヱヵ Iu privire la treIerea uﾐor iﾏoHile 
aflate îﾐ doﾏeﾐiul puHliI al Judeţului Olt, diﾐ adﾏiﾐistrarea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt îﾐ adﾏiﾐistrarea DireIţiei 
Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt 

- repartizarea pe uﾐităţi adﾏiﾐistrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea 

Hugetelor loIale şi peﾐtru suﾏele diﾐ Iota de ヱΒ.ヵ% diﾐ iﾏpozitul pe veﾐit peﾐtru eIhiliHrarea Hugetelor loIale, 
peﾐtru aIhitarea arieratelor proveﾐite diﾐ ﾐeplata Iheltuielilor de fuﾐIţioﾐare şi/sau Iapital, îﾐ ordiﾐea IroﾐologiIă a 
veIhiﾏii arieratelor, peﾐtru susţiﾐerea prograﾏelor de dezvoltare loIală şi peﾐtru susţiﾐerea proieItelor de 
iﾐfrastruItură Iare ﾐeIesită Iofiﾐaﾐţare loIală pe aﾐul ヲヰヱΑ şi estiﾏările pe aﾐii ヲヰヱΒ-2020 

- staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtreţiﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită îﾐ Ieﾐtrele rezideﾐţiale 
puHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, 

pentru luna Ianuarie 2017 

- aproHare doIuﾏeﾐtație tehﾐiIo-eIoﾐoﾏiIă peﾐtru oHieItivul de iﾐvestiții „Aﾏeﾐajare exterioară Ceﾐtru și Iale 
acces - Ceﾐtru de priﾏire îﾐ regiﾏ de urgeﾐță peﾐtru viItiﾏele violeﾐței îﾐ faﾏilie diﾐ județul Oltざ 

- ﾏodifiIarea poziţiei ﾐr. ヱ de la puﾐItul III diﾐ Aﾐexa la Hotărârea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. ヲヲン/ヱヵ.ヱヲ.ヲヰヱヶ Iu 
privire la: aproHarea taxelor şIolare peﾐtru aItivităţile prestate de ŞIoala Populară de Arte şi Meserii “latiﾐa îﾐ aﾐul 
şIolar ヲヰヱヶ-ヲヰヱΑ; aproHarea uﾐor taxe şi tarife peﾐtru aItivităţile prestate de uﾐele iﾐvestiţii de Iultură de iﾐteres 
judeţeaﾐ, peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7939.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7939.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7939.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7940.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7940.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7940.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7941.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7941.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7944.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7944.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7944.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8024.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8024.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8024.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
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- aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 

- repartizare pe uﾐităţi adﾏiﾐistrativ-teritoriale a suﾏelor defalIate diﾐ taxa pe valoarea adăugată peﾐtru fiﾐaﾐţarea 
Iheltuielilor priviﾐd druﾏurile judeţeﾐe şi Ioﾏuﾐale pe aﾐul ヲヰヱΑ şi estiﾏările pe aﾐii ヲヰヱΒ-2020 pentru bugetul 

judeţului Olt 
 -repartizare pe uﾐităţi adﾏiﾐistrativ-teritoriale a suﾏelor defalIate diﾐ taxa pe valoare adăugată şi a Iotelor 
defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor 

provenite diﾐ ﾐeplata Iheltuielilor de fuﾐIţioﾐare şi/sau de Iapital, îﾐ ordiﾐea IroﾐologiIă a veIhiﾏii arieratelor, 
peﾐtru raﾏHursarea ratelor la îﾏpruﾏuturile IoﾐtraItate îﾐ Haza Ordoﾐaﾐţei de urgeﾐţă a Guverﾐului ﾐr. ヲ/ヲヰヱヵ, Iu 
ﾏodifiIările şi Ioﾏpletările ulterioare, a Ordoﾐaﾐţei de urgeﾐţă a Guverﾐului ﾐr. ヴヶ/ヲヰヱヵ, a Ordoﾐaﾐţei de urgeﾐţă a 
Guverﾐului ﾐr. Β/ヲヰヱヶ, peﾐtru susţiﾐerea prograﾏelor de dezvoltare loIală şi peﾐtru susţiﾐerea proieItelor de 
iﾐfrastruItură Iare ﾐeIesită Iofiﾐaﾐţare loIală şi estiﾏări pe anii 2018-2020 

-aproHarea Hugetului Judeţului Olt, pe aﾐul ヲヰヱΑ şi estiﾏările pe aﾐii ヲヰヱΒ-2020 

 -aproHarea Ghidului soliIitaﾐtului peﾐtru aIordarea îﾐ aﾐul ヲヰヱΑ a sprijiﾐului fiﾐaﾐIiar diﾐ Hugetul Coﾐsiliului 
Judeţeaﾐ Olt peﾐtru uﾐităţile de Iult aparţiﾐâﾐd Iultelor religioase diﾐ judeţul Olt 

-aproHarea utilizării îﾐ aﾐul ヲヰヱΑ a uﾐei suﾏe diﾐ exIedeﾐtul aﾐual al Hugetului loIal, rezultat la îﾐIheierea 
exerIiţiului Hugetar al aﾐului ヲヰヱヶ 

- staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtreţiﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită şi protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐţiale puHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, peﾐtru persoaﾐe Iu 
handicap, pentru luna februarie 2017 

-aproHarea Hugetului de veﾐituri şi Iheltuieli al “C Olt Druﾏ “A pe aﾐul ヲヰヱΑ 

-aprobarea doIuﾏeﾐtaţiilor tehﾐiIo-economice cu principalii indicatori tehnico-eIoﾐoﾏiIi aItualizaţi peﾐtru 
oHieItivele de iﾐvestiţii ﾐoi „LuIrări de ﾏoderﾐizare druﾏuri judeţeﾐe de DJヵヴヴA şi DJヶヴヴさ şi a doIuﾏeﾐtaţiei 
tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-eIoﾐoﾏiIi peﾐtur oHieItivul de iﾐvestiţii ﾐou „LuIrări de 
ﾏoderﾐizare druﾏuri judeţeﾐe pe DJヵヴヶCさ, propuse a fi iﾐIluse peﾐtru fiﾐaﾐţare priﾐ Prograﾏul Naţioﾐal de 
Dezvoltare LoIală, Ioﾐforﾏ Ordoﾐaﾐţei de Urgeﾐţă a Guverﾐului ﾐr. ヲΒ/ヲヰヱン 

- aproHarea doIuﾏeﾐtaţiilor tehﾐiIo - economice cu principalii indicatori tehnico-eIoﾐoﾏiIi aItualizaţi peﾐtru 
oHieItive de iﾐvestiţii „luIrări de ﾏoderﾐizare druﾏuri judeţeﾐe pe DJΑヰンB, DJ657B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, 

DJヶΑΒE şi DJヶヴンCさ fiﾐaﾐţate priﾐ Prograﾏul Naţioﾐal de Dezvoltare LoIală, Ioﾐforﾏ Ordoﾐaﾐţei de Urgeﾐţă ﾐr. 
28/2013 

- ﾏodifiIarea Hotărârii Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt ﾐr. ΒΓ/ヲヶ.ヰヵ.ヲヰヱヶ priviﾐd aproHarea proieItului „Restaurare, 

Ioﾐsolidare și ﾏoderﾐizare Casa Fâﾐtâﾐeaﾐu - Centrul Eparhial Social-Culturalざ și a Iheltuielilor legate de proieIt 

- ﾏodifiIarea Hotărârii Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt ﾐr.ヱヲヰ/ヲΒ.ヰΑ.ヲヰヱヶ priviﾐd ﾏodifiIarea Hotărârii Coﾐsiliului Județeaﾐ 
Olt nr. 90/26.ヰヵ.ヲヰヱヶ priviﾐd ﾏodifiIarea Hotărârii Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt ﾐr. ヴヰ/ヲΓ.ヰン.ヲヰヱヲ priviﾐd aproHarea 
aIordului de parteﾐeriat peﾐtru proieItul „Restaurare, Ioﾐsolidare și ﾏoderﾐizare Casa Fâﾐtâﾐeaﾐu - Centrul 

Eparhial Social- Culturalざ 

-ﾏodifiIarea Hotărârii Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. ヱヴン/ヲヵ.ヰΒ.ヲヰヱヶ priviﾐd aproHarea proieItului „Moderﾐizare druﾏ 
judeţeaﾐ DJ ヵヴヶ, Dăﾐeasa ふiﾐterseIţie DNヶぶ - “latiﾐa ふiﾐterseIţie DNヶヵぶ - Verguleasa ふiﾐterseIţie DNヶΑBぶさ, a 
Iheltuielilor legate de proieIt şi a aIordului de parteﾐeriat 
-aproHarea IoﾐtriHuţiei Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt la Hugetele de veﾐituri şi Iheltuieli ale Ageﾐţiei de Dezvoltare 
Regioﾐală “ud-Vest Olteﾐia şi Biroul Regioﾐal de Cooperare Traﾐsfroﾐtalieră Roﾏâﾐia-Bulgaria-Călăraşi, peﾐtru aﾐul 
2017 

-  aproHarea Iotizaţiei Judeţului Olt la AsoIiaţia „Grupul LoIal Prieteﾐii PesIarilor Olteﾐiさ peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

- aproHarea Iotizaţiei Coﾐsiliului Judeţeaﾐ olt la Uﾐiuﾐea Naţioﾐală a Coﾐsiliilor Judeţeﾐe diﾐ Roﾏâﾐia ふUNCJRぶ 
pentru anul 2017 

- aproHarea utilizării îﾐ aﾐul ヲヰヱΑ a uﾐei suﾏe diﾐ exIedeﾐtul aﾐual al Hugetului loIal, rezultat la îﾐIheierea 
exerIiţiului Hugetar al aﾐului 2016 

- staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtreţiﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită şi protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐţiale puHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, peﾐtru persoaﾐe Iu 
handicap, pentru luna martie 2017 

- aproHarea Ioﾐturilor de exeIuţie a Hugetului Judeţului Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2016 

-aproHarea Ioﾐturilor de exeIuţie a Hugetului Judeţului Olt la data de ンヱ.ヰン.ヲヰヱΑ 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8031.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8054.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8054.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8054.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8059.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8061.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8061.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8063.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8063.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8064.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8064.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8064.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8065.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8067.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8067.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8067.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8067.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8067.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8066.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8066.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8066.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8066.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8087.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8087.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8087.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8128.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8128.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8128.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8130.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8131.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8131.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8132.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8132.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8133.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8133.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8133.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8134.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8135.pdf
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- aproHarea Plaﾐului de Aﾐaliză şi AIoperire a RisIului la ﾐivelului Judeţului Olt, reaItualizat peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

- aproHarea plăţii Iotizaţiei Judeţului Olt peﾐtru susţiﾐerea aItivităţii AsoIiaţiei de Dezvoltare IﾐterIoﾏuﾐitară Olt-

Eco pe anul 2017 

-aproHarea plăţii Iotizaţiei Judeţului Olt peﾐtru susţiﾐerea aItivităţii AsoIiaţiei de Dezvoltare IﾐterIoﾏuﾐitară de 
Utilităţi PuHliIe peﾐtru “erviIiul de Aliﾏeﾐtare Iu Apă şi de Caﾐalizare „Oltulさ pe aﾐul ヲヰヱΑ 

-darea îﾐ folosiﾐţă gratuită a uﾐor spaţii diﾐtr-un imobil aflat îﾐ doﾏeﾐiul puHliI al Judeţului Olt şi îﾐ adﾏiﾐistrarea 
DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt 

-  ﾏodifiIarea art. ン aliﾐ. ふヱぶ diﾐ Hotărârea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. Γヵ/ヲΓ.ヰΑ.ヲヰヱヰ Iu privire la darea îﾐ 
adﾏiﾐistrarea Miﾐisterului Adﾏiﾐistraţiei şi Iﾐterﾐelor peﾐtru IﾐspeItoratul de Jaﾐdarﾏi Judeţeaﾐ Olt, a uﾐor iﾏoHile 
diﾐ doﾏeﾐiul puHliI al judeţului Olt 

- staHilirea preţului ﾏediu/toﾐă ﾏasă verde oHţiﾐută de pe pajişti, peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

- asoIiere îﾐtre Judeţul Olt şi MuﾐiIipiul CaraIal îﾐ vederea orgaﾐizării şi fiﾐaﾐţării eveﾐiﾏeﾐtului Festivalul Naţioﾐale 
de Teatru „Ştefaﾐ IordaIheさ CaraIal ヲヰヱΑ, Ediţia a VII-a; - aproHarea IoﾐtraItului de serviIii îﾐIheiat îﾐ vederea 
orgaﾐizării eveﾐiﾏeﾐtului Festivalul Naţioﾐal de Teatru „Ştefaﾐ IordaIheさ CaraIal ヲヰヱΑ, ediţia a VII-a 

-Ioﾏpletarea „Caleﾐdarului ﾏaﾐifestărilor Iulturale îﾐ aﾐul ヲヰヱΑさ 

 - îﾐIadrarea AﾐsaﾏHlului Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradiţioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ îﾐ Iategoria 
iﾐstituţiilor de speItaIole; - aproHarea Regulaﾏeﾐtului de orgaﾐizare şi fuﾐIţioﾐare a AﾐsaﾏHlului Profesioﾐist 
pentru Promovarea Culturii Tradiţioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ 

-staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtreţiﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită și protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐţiale puHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, peﾐtru persoane cu 

handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-  staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtreţiﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită și protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐţiale puHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, pentru persoane cu 

handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-aproHarea partiIipării Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt îﾐ IolaHorare Iu ŞIoala Giﾏﾐazială „Eugeﾐ IoﾐesIuさ “latiﾐa la 
organizarea Concursului - Festival iﾐterjudeţeﾐa de teatru şIolar „Eugeﾐ IoﾐesIuさ, ediţia a V-a 

-  aproHarea doIuﾏeﾐtaţiei tehﾐiIo-eIoﾐoﾏiIe peﾐtru oHieItivul de iﾐvestiţii „Realizare sediu de aﾏHulaﾐţă îﾐ 
ﾏuﾐiIipiul CaraIalさ 

-- reItifiIarea Hugetului judeţului Olt, pe aﾐul ヲヰヱΑ 

-  aIordarea îﾐ aﾐul ヲヰヱΑ a sprijiﾐului fiﾐaﾐIiar diﾐ Hugetul Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt, peﾐtru uﾐităţile de Iult 
aparţiﾐâﾐd Iultelor religioase diﾐ Judeţul Olt 

-aproHarea partiIipării Coﾐsiliuliui Judeţeaﾐ Olt îﾐ IolaHorare Iu DireIţia Judeţeaﾐă peﾐtru “port şi Tiﾐeret Olt şi 
AsoIiaţia Judeţeaﾐă de FotHal Olt la orgaﾐizarea „Meﾏorialului Eugeﾐ “taﾐIiuさ, ediţia a II-a 

-aproHare traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐIţii al “pitalului Judeţeaﾐ de Urgeﾐţă “latiﾐa 

- traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐIţii al Ceﾐtrului Judeţeaﾐ peﾐtru Coﾐservarea şi Proﾏovarea Culturii 
Tradiţioﾐale şi Cultural Olt 
- traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐIţii al “pitalului de Psihiatrie CroﾐiIi “Ihitu GreIi 
- aproHarea orgaﾐigraﾏei şi a statului de fuﾐIţii peﾐtru “erviIiul Judeţeaﾐ de Pază Olt 

- traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐIţii al BilHlioteIii Judeţeﾐe Olt „Ioﾐ MiﾐulesIuさ 

-ﾏodifiIarea Hotărârii Coﾐsiliului Judeţeaﾐ ﾐr. ヱヴン/ヲヵ.ヰΒ.ヲヰヱヶ priviﾐd aproHarea proieItului „Moderﾐizare druﾏ 
judeţeaﾐ DJ ヵヴヶ, Dăﾐeasa ふiﾐterseIţie DNヶぶ - “latiﾐa ふiﾐterseIţie DNヶヵぶ - Verguleasa ふiﾐterseIţie DNヶΑBぶさ, a 
Iheltuielilor legate de proieIt şi a aIordului de parteﾐeriat 
-ﾏodifiIarea Hotărârii Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. ΒΓ/ヲヶ.ヰヵ.ヲヰヱヶ priviﾐd aproHarea proieItului „Restaurare, 
Ioﾐsolidare şi ﾏoderﾐizare Casa Fâﾐtâﾐeaﾐu - Centrul Eparhial Social - Culturalさ şi a Iheltuielilor legate de aIest 
proiect 

-aproHarea Plaﾐului de aIţiuﾐe peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea “trategiei Judeţeﾐe Aﾐtifrog Olt îﾐ perioada ヲヰヱΑ-2020 

-actualizarea Monografiei economico - ﾏilitare a Judeţului Olt 

- aproHarea Ioﾐturilor de exeIuţie a Hugetului Judeţului Olt la data de ンヰ.ヰヶ.ヲヰヱΑ 

-aproHarea doIuﾏeﾐtaţiei tehﾐiIo-eIoﾐoﾏiIe peﾐtru oHieItivul de iﾐvestiţii „Pavilioﾐ Geroﾐto-Psihiatrie şi AdiIţii la 
“pitalul de Psihiatrie CroﾐiIi “Ihitu GreIiさ 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8136.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8137.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8137.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8138.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8138.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8145.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8145.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8146.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8146.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8146.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8147.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8148.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8148.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8148.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8151.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8140.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8140.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8140.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8169.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8169.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8170.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8170.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8171.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8173.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8173.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8175.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8175.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8176.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8177.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8177.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8178.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8180.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8181.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8183.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8183.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8183.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8438.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8438.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8438.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8441.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8437.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8454.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8455.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8455.pdf
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- preluﾐgirea IoﾐtraItului de Ioﾏodat îﾐIheiat îﾐtre Coﾐsiliul Judeţeaﾐ Olt şi “oIietatea „Bursa de Cereale CoraHia 
“RLさ 

- participarea Judeţului Olt la Iofiﾐaﾐţarea proieItului „LuIrări de Ioﾐsolidare, restaurare, reIoﾐstituire, Ioﾐservare 
şi puﾐere îﾐ valoare a aﾐsaﾏHlului arhiteItural Măﾐăstirea BrâﾐIoveﾐiさ 

- staHilirea iﾐdeﾏﾐizaţiei ﾏaxiﾏă luﾐară peﾐtru Ioﾐsilierii judeţeﾐi pe perioada ヱ iulie ヲヰヱΑ - 31 decembrie 2021 

- staHilirea salariilor de Hază peﾐtru fuﾐIţiile puHliIe şi IoﾐtraItuale diﾐ Iadrul aparatului de speIialitate şi aparatului 
perﾏaﾐeﾐt de luIru ale Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt, preIuﾏ şi diﾐ Iadrul CaHiﾐetului Preşediﾐtelui Coﾐsiliului Judeţeaﾐ 
Olt,   îﾐIepâﾐd Iu data de ヱ iulie ヲヰヱΑ 

-  staHilirea salariilor de Hază peﾐtru fuﾐIţiile puHliIe şi IoﾐtraItuale diﾐ Iadrul DireIţiei Judeţeﾐe de Evideﾐţă a 
Persoaﾐelor Olt, îﾐIepâﾐd Iu data de ヱ iulie ヲヰヱΑ -  staHilirea salariilor de Hază peﾐtru fuﾐIţiile puHliIe şi 
IoﾐtraItuale diﾐ Iadrul aparatului propriu al DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, 
îﾐIepâﾐd Iu data de ヱ iulie ヲヰヱΑ 

-aproHarea/avizarea doIuﾏeﾐtelor ﾐeIesare derulării proIedurilor de liIitaţie puHliIă orgaﾐizate îﾐ vederea 
atribuirii: - CoﾐtraItului de delegare priﾐ IoﾐIesiuﾐe a gestiuﾐii aItivităţilor de IoleItare şi traﾐsport a deşeurilor 
ﾏuﾐiIipale şi altor fluxuri de deşeuri, Ioﾏpoﾐeﾐte ale serviIiului de saluHritate de pe raza judeţului Olt; - 

CoﾐtraItului de Maﾐageﾏeﾐt Iﾐtegrat al Deşeurilor Bălteﾐi şi a “taţiilor de traﾐsfer, preIuﾏ şi ﾏoﾐitorizare a 

depozitelor ﾐeIoﾐforﾏe îﾐIhise diﾐ judeţul Olt 

 -stabilirea costului mediu luna de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele 

rezidentiale publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru persoane cu 

handicap pentru luna IULIE 2017 

- aprobarea proiectului "Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la cladirile publice care 

apartin Consiliului Judetean Olt - Centrul Militar Judetean Olt" si a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea utilizarii in anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea 

exercitiului bugetar al anului 2016 

- aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii Apartamente - Fosta Vila de Protocol" si a 

cheltuielilor legate de proiect 

-rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2017 

- aprobarea proiectului "Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la cladirea Inspectoratului de 

Protectie Civila Olt" si a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea documentatiei tehnico-eIoﾐoﾏiIe peﾐtru oHieItivele de iﾐvestitii „Coﾐstruire podete tuHulare ﾐoi pe 
druﾏurile judeteﾐe diﾐ judetul Oltさ: DJ ヵヴヶC, DJヵヴヶE, DJヶヴン, DJヶヴンC, DJ644, DJ644A, DJ653, DJ657B, DJ678G, DJ703, 

DJ703B, DJ703D, DJ642A 

  - aproHarea proieItului „Cresterea efiIieﾐtei eﾐergetiIe a Iladirii reprezeﾐtaﾐd sediul DireItiei Geﾐerale de 

Asisteﾐta “oIiala si ProteItia Copilului Oltさ si a Iheltuielilor legate de proieIt 

-aproHarea proieItului „ReaHilitare terﾏiIa peﾐtru iﾏHuﾐatatirea efiIieﾐtei eﾐergetiIe pentru sediul Consiliului 

Judeteaﾐ Oltさ si a Iheltuielilor legate de proieIt 

 -aproHarea proieItului: „ReaHilitare terﾏiIa peﾐtru iﾏHuﾐatatirea efiIieﾐtei eﾐergetiIe la BiHlioteca Judeteana Olt 

Ioﾐ MiﾐulesIuさ si a Iheltuielilor legate de proieIt 

- consultarea cetatenilor judetului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanati judetului Olt 

- alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetului 

Judetului Olt pe anul 2017 

-aprobarea documentatiei tehnico-eIoﾐoﾏiIe peﾐtru oHieItivul de iﾐvestitii „Iﾐstalatie de deteItie, seﾏﾐalizare si 
avertizare iﾐIeﾐdiu la Coﾐsiliul Judeteaﾐ Oltさ 

- aproHare doIuﾏeﾐtație tehﾐiIo-econoﾏiIe peﾐtru oHieItivul de iﾐvestiții ざLuIrări de fațade și aIoperiș la Ceﾐtrul 
ȘIolar peﾐtru EduIație IﾐIluzivă Balșざ 

-ﾏodifiIarea și Ioﾏpletarea Hotărârii Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt ﾐr.ヱンヰ/ヲヴ.ヰΒ.ヲヰヱΑ Iu privire la Ioﾐsultarea Ietățeﾐilor 
județului, priﾐ refereﾐduﾏ, referitor la atriHuirea deﾐuﾏirii Olt-Roﾏaﾐați județului Olt 
-stabilirea costului mediu luﾐar de îﾐtreţiﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită şi protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐţiale puHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, peﾐtru persoaﾐe Iu 
handicap, pentru luna august 2017 

- reItifiIarea Hugetului Judeţului Olt, pe aﾐul ヲヰヱΑ 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8459.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8459.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8460.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8460.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8469.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8470.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8470.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8470.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8472.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8472.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8486.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8486.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8486.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8487.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8487.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8488.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8488.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8489.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8489.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8490.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8491.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8491.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8492.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8492.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8492.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8493.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8493.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8494.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8494.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8495.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8495.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8496.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8497.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8497.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8499.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8499.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8510.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8510.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8524.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8524.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8524.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8527.pdf
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-  aproHarea proieItului „ReaHilitare terﾏiIă peﾐtru îﾏHuﾐătăţirea efiIieﾐţei eﾐergetiIe la “pitalul Judeţeaﾐ de 
Urgeﾐţă “latiﾐaさ şi a Iheltuielilor legate de proieIt 

-aproHarea utilizării îﾐ aﾐul ヲヰヱΑ a uﾐei suﾏe diﾐ exIedeﾐtul aﾐual al Hugetului loIal, rezultat la îﾐIheierea 
exerIiţiului Hugetar al aﾐului ヲヰヱヶ 

- aproHarea doIuﾏeﾐtaţiei tehﾐiIo-eIoﾐoﾏiIe peﾐtru oHieItivul de iﾐvestiţii „Coﾐstruire parIare la Spitalulul de 

Psihiatrie CroﾐiIi “Ihitu GreIi, Ioﾏuﾐa “Ihitu, judeţul Oltさ 

- aIordare preﾏii peﾐtru elevii şi profesorii îﾐdruﾏători diﾐ judeţul Olt, Iare au oHţiﾐut rezultate deosebite la 

Oliﾏpiadele ﾐaţioﾐale şi iﾐterﾐaţioﾐale de speIialitate 

- aproHarea doIuﾏeﾐtaţiei tehﾐiIo - eIoﾐoﾏiIe peﾐtru oHieItivul de iﾐvestiţii „Coﾐstruire pod ﾐou diﾐ beton armat 

pe DJ ΑヰンD, Ioﾏuﾐa Cuﾐgrea, sat “pătaru, jud. Olt, kﾏ. ヲヱ+ヰヵヰさ 

- aproHarea doIuﾏeﾐtaţiei tehﾐiIo-economice cu principalii indicatori tehnico-eIoﾐoﾏiIi aItualizaţi pentru 

oHieItivul de iﾐvestiţii ﾐou „Moderﾐizare druﾏ judeţeaﾐ DJヵヴヴA, kﾏ. ヰ+ヰヰヰ-16+000, L=16,000 km, Corabia-

Vădăstriţaさ, iﾐIlus peﾐtru fiﾐaﾐţare priﾐ Prograﾏul Naţioﾐal de Dezvoltare LoIală, Ioﾐforﾏ Ordoﾐaﾐţei de Urgeﾐţă a 
Guvernului nr. 28/2013 

- tăierea şi valorifiIarea priﾐ liIitaţie puHliIă Iu strigare a „ﾏasei leﾏﾐoase pe piIiorさ de pe aliﾐiaﾏeﾐtele druﾏurilor 
judeţeﾐe 

-aproHarea doIuﾏeﾐtaţiei tehﾐiIo-eIoﾐoﾏiIe peﾐtru oHieItivul de iﾐvestiţii „LuIrări de reparaţii şi de ﾏoderﾐizare 
la Ilădirea fostă Caﾐtiﾐă + Ieﾐtrală terﾏiIă, Ceﾐtrul de plasaﾏeﾐt Cireşarii CoraHiaさ 

-aprobarea Planului de Ocupare a FuﾐIțiilor PuHliIe diﾐ Iadrul aparatului de speIialitate al Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt, 
pentru anul 2018 

 - aproHarea Plaﾐului de OIupare a FuﾐIţiilor PuHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia 
Copilului Olt, pentru anul 2018 

-   aproHarea Plaﾐului de OIupare a FuﾐIţiilor PuHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Judeţeﾐe de Evideﾐţă a Persoaﾐelor Olt, 
pentru anul 2018 

-staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtreţiﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită şi protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐţiale puHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, peﾐtru persoaﾐe Iu 
handicap, pentru luna Octombrie 2017 

- repartizarea pe uﾐităţi adﾏiﾐistrativ-teritoriale a iﾐflueﾐțelor la suﾏele defalIate diﾐ taxa pe valoarea adaugată și 
la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea 

arieratelor proveﾐite diﾐ ﾐeplata Iheltuielilor de fuﾐIțioﾐare și/sau de Iapital, îﾐ ordiﾐea IroﾐologiIă a veIhiﾏii 
arieratelor, pentru rambursarea ratelor la îﾏpruﾏuturile IoﾐtraItate îﾐ Haza Ordoﾐaﾐței de urgeﾐța a Guverﾐului ﾐr. 
ヲ/ヲヰヱヵ, Iu ﾏodifiIările și Ioﾏpletările ulterioare, a Ordoﾐaﾐței de urgeﾐța a Guverﾐului ﾐr. ヴヶ/ヲヰヱヵ, a Ordoﾐaﾐței 
de urgeﾐța a Guverﾐului ﾐr. Β/ヲヰヱヶ, peﾐtru susțiﾐerea prograﾏelor de dezvoltare loIală și peﾐtru susțiﾐerea 
proieItelor de iﾐfrastruItură Iare ﾐeIesită Iofiﾐaﾐțare loIală 

-reItifiIarea Hugetului Judeţului Olt pe aﾐul ヲヰヱΑ 

-completarea Aﾐexei la Hotărârea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. ヱヶヱ/ヲヶ.ヱヰ.ヲヰヱΑ Iu privire la: aIordare preﾏii peﾐtru 
elevii și profesorii îﾐdruﾏători diﾐ județul Olt, Iare au oHțiﾐut rezultate deoseHite la Oliﾏpiadele ﾐațioﾐale și 
iﾐterﾐațioﾐale de speIialitate 

- modifiIarea repartizării pe uﾐități adﾏiﾐistrativ-teritoriale a suﾏelor defalIate diﾐ taxa pe valoarea adăugată 
peﾐtru fiﾐaﾐțarea Iheltuielilor priviﾐd druﾏurile județeﾐe și Ioﾏuﾐale pe aﾐul ヲヰヱΑ 

-aproHarea uﾐei suﾏe diﾐ Hugetul propriu al Judeţului Olt peﾐtru aIordarea de daruri Iu oIazia sărHătorilor de iarﾐă 

- aproHarea proieItului „Moderﾐizare druﾏ judeţeaﾐ DJヶヴン, KM ヰ+ヰヰヰ-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul 
Oltさ, a Iheltuielilor legate de proieIt şi a aIordului de parteﾐeriat 
-   ﾏodifiIarea art. ン diﾐ Hotărârea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. ヱヴヲ/ヲヵ.ヰΓ.ヲヰヱΑ Iu privire la aproHarea proieItului 
„ReaHilitare terﾏiIă peﾐtru îﾏHuﾐătăţirea efiIieﾐţei eﾐergetiIe la “pitalul Judeţeaﾐ de Urgeﾐţă “latiﾐaさ şi a 
cheltuielilor legate de proiect 

 

 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8525.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8525.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8532.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8532.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8538.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8538.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8551.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8551.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8556.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8556.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8560.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8560.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8560.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8560.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8563.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8563.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8565.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8565.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8566.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8566.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8568.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8568.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8598.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8598.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8598.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8602.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8608.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8609.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8609.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8610.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8610.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8610.pdf
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-  stabilirea costului mediu lunar de îﾐtrețiﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită și protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐțiale puHliIe diﾐ Iadrul DireIției Geﾐerale de Asisteﾐță “oIială și ProteIția Copilului Olt, peﾐtru persoaﾐe Iu 
handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2017 

- acordare premii pentru sportivii și aﾐtreﾐorii diﾐ județul Olt, Iare au oHțiﾐut rezultate deoseHite la Caﾏpioﾐatele 
Moﾐdiale, Europeﾐe și BalIaﾐiIe – “porturi OliﾏpiIe și eIhipei de fotHal ATHLETIC “LATINA peﾐtru Iâștigarea 
turﾐeului iﾐterﾐațioﾐal „FOOTBALL CUP BARCELONAざ 

- aproHarea Ioﾐturilor de exeIuție a Hugetului Județului Olt la data de ンヰ.ヱヱ.ヲヰヱΑ 

- aproHarea partiIipării județului Olt, reprezeﾐtat priﾐ Coﾐsiliul Județeaﾐ Olt, la ﾏajorarea Iapitalului soIial al “.C. 
„Coﾏpaﾐia de Apă Oltざ “.A. Iu aport îﾐ ﾐuﾏerar 

-aprobarea utilizării îﾐ aﾐul ヲヰヱΑ a uﾐei suﾏe diﾐ exIedeﾐtul aﾐual al Hugetului loIal, rezultat la îﾐIheierea 
exerIițiului Hugetar al aﾐului ヲヰヱヶ 

- reItifiIarea Hugetului Județului Olt pe aﾐul ヲヰヱΑ 

- aproHarea taxelor șIolare peﾐtru aItivitățile prestate de ȘIoala Populară de Arte și Meserii “latiﾐa îﾐ aﾐul șIolar 
2017-2018; - aproHarea uﾐor taxe și tarife peﾐtru aItivitățile prestate de uﾐele iﾐstituții de Iultură de iﾐteres 
județeaﾐ, peﾐtru aﾐul ヲヰヱΒ 

-  aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de aﾏplasare și/sau de aIIes la druﾏurile 
județeﾐe preIuﾏ și a tarifelor de utilizare a suprafețelor diﾐ zoﾐa druﾏurilor județeﾐe peﾐtru aﾐul ヲヰヱΒ 

- darea îﾐ folosiﾐță gratuită a uﾐor spații diﾐtr-uﾐ iﾏoHil aflat îﾐ doﾏeﾐiul puHliI al județului Olt și îﾐ adﾏiﾐistrarea 
DireIției Geﾐerale de Asisteﾐță “oIială și ProteIția Copilului Olt 

- aproHarea doIuﾏeﾐtației tehﾐiIo-eIoﾐoﾏiIe peﾐtru oHieItivul de iﾐvestiții „Coﾐsolidarea Iorpului druﾏului, 
terasaﾏeﾐtelor și versaﾐtului pe druﾏul județeaﾐ DJ ヵヴヶ, kﾏ ヱヱΑ+ンΑヵ, Ioﾏuﾐa Tesluiざ 

   Îﾐ perioada aﾐalizată ﾏ-aﾏ deplasat îﾐ loIalităţile Iare ﾏi –au fost repartizate, uﾐde aﾏ partiIipat la disIuţii Iu 
primarii, viIepriﾏarii şi Ioﾐsilierii loIali atât pe proHleﾏe politiIe Iât şi adﾏiﾐistrative ﾏeﾐite să îﾏHuﾐătăţeasIă 
aItivitatea aIestor loIalităţi îﾐ diferite doﾏeﾐii. 
     Aﾏ îﾐdepliﾐit şi alte sarIiﾐi date de IoﾐduIerea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ şi de partidul pe a Iărui listă aﾏ Iaﾐdidat şi 
am fost ales Ioﾐsilier judeţeaﾐ. 
Îﾐ perioada aﾐalizată aﾏ desfăşurat o aItivitate îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu Regulaﾏeﾐtul de Orgaﾐizare şi FuﾐIţioﾐare a 

Coﾐsiliului Judeţeaﾐ şi Iu respeItarea Legii adﾏiﾐistraţiei puHliIe loIaleﾐr. ヲヱヵ/ヲヰヰヱ, republicata ,Iu ﾏodifiIările şi 
Ioﾏpletările ulterioare. 
 

 
 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

 Barbulete Ion Adrian 


