
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul Relaţii Publice, A.T.O.P. şi  
Transparenţă Decizională                                     
Nr.1905/20.02.2018 
 
 

BULETIN INFORMATIV 
al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2017 

  
 

În baza prevederilor art. 5 alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Judeţean Olt a actualizat buletinul informativ pentru anul 2017 care cuprinde următoarele 
informaţii de interes public: 

 
       a)Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Judeţean Olt. 

 
Consiliul Judeţean Olt a fost constituit la data de 23.04.1992 şi funcţionează în baza 

prevederilor Constituţiei României, a Legii  administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentelor de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului de specialitate al acestuia. 

Consiliul judeţean Olt al cărui mandat se derulează în prezent a  fost constituit prin 
Hotărârea nr. 97 din 24 iunie 2016 pentru un mandat de 4 ani si este format din 30 
consilieri judeteni, 2 Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt şi Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt.  

 
       b)Structura organizatorică a Consiliului Judeţean Olt a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/28.07.2016 şi cuprinde: 
 

              Secretar al Judeţului 
             Administrator Public 
             Direcţia Economică, Buget-Finanţe 

        1. Serviciul Financiar - Contabilitate; 
        2.Serviciul Buget, Impozite şi Taxe  
        3.Biroul Informatică şi Administrativ; 
                   - Compartiment Informatică 
                   - Compartiment Administrativ 

Direcţia Tehnică și Investiții 
        1. Serviciul Tehnic, Investiţii 
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        2.Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea 
Judeţeană de Transport  
                             -Compartiment Administrarea Patrimoniului 
                             -Compartiment Unitatea Județeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice 
                              -Compartiment Autoritatea Județeană de Transport 
 

 Arhitect Şef al Judeţului 
        1.Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina in 
Construcţii. 
         2. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi 
Strategii de Mediu   
                        - Compartiment Unitatea de Implementare a Proiectelor     
                        - Compartiment  Programe şi Strategii de Mediu   
                   

Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul 
Oficial al Judeţului 
           Serviciul Juridic- Contencios. 
           Serviciul Relaţii Publice, ATOP şi Transparenţă Decizională 
           Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare 
           Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări 
           Serviciul Dezvoltare Regională 
           Biroul Audit Public Intern 
 Compartimentul Managementul Calității și Control Intern/Managerial 
            Cabinet Preşedinte   

 
 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL  
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

 
 

Luni – Joi Vineri 

08:00 – 16:30  08:00 – 14:00  
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PROGRAMUL DE AUDIENŢE 
 
 

 
 Marius OPRESCU                                       PREŞEDINTE 
         Miercuri                                           orele 10.00-12.00 
 
 Virgil DELUREANU                                VICEPREŞEDINTE 
                         
             Marţi                                              orele 10.00-12.00 
 
 Ioan CIUGULEA                                    VICEPREŞEDINTE 
              Joi                                                  orele 10.00-12.00 
 
Marinela-Elena ILIE                                  SECRETAR 
            Luni                                               orele 10.00-12.00 
 

  
 
 

       c) Numele şi prenumele funcţionarilor publici din cadrul Serviciului  
Relaţii Publice, A.T.O.P.şi Transparenţă Decizională. 
 

 Cazangiu Alexandra-Inspector Superior 
 Ioniță Cornelia-Consilier Asistent 
 Ţolu Magdalena-Șef Serviciu 
 Raicu Tania Amalia-Consilier Debutant 
 Ionică Ilie Iulian-Consilier Asistent 
 Calotă Romică-Inspector IA 
 

   d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Olt: 
 Denumire: Consiliul Judeţean Olt ; 
 Sediul :  Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 14; 
 Telefon:  0249/431.080; 
 Fax:  0249/431.122; 
 E-mail:  cjolt@cjolt.ro; 
 Adresa web: www.cjolt.ro. 
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         e)Sursele financiare ale Consiliului Judeţean Olt 
 

Proiectul bugetului local al Județului Olt pe anul 2017 (program aprobat iniţial): 
                                                                                                                                                          

                                                                                                      - lei - 
VENITURI TOTAL, din care:               252.278.000 

 
- Venituri proprii                   52.465.000 

 cote defalcate din impozitul pe venit              34.000.000 
 sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit                 14.985.000 
 taxe pe utilizarea bunurilor                             900.000 
 venituri nefiscale                             2.580.000 
 

- Sume defalcate din TVA                       81.692.000 
 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la niv. jud.           53.097.000 
 Sume defalcate din TVA pt. Drumuri                  11.559.000 
 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare           17.036.000 
 

- Subvenţii primite din bugetul de stat             118.121.000 
 Finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap       76.651.000 
 Finanțarea PNDL         41.470.000 

 
CHELTUIELI  TOTAL, din care:                277.730.000 

 
- Autorităţi publice şi acţiuni externe                         26.036.000 
- Alte servicii publice generale           3.745.000 
- Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi                  895.000 
- Apărare                          485.000 
- Ordine publică şi siguranţă naţională                     560.000 
- Învăţământ                    20.190.000 
- Sănătate                               12.173.000 
- Cultură recreere şi religie                           19.007.000 
- Asigurări şi asistenţă socială                         133.640.000  
- Protecţia Mediului                        717.000 
- Transporturi                    60.282.000 

 
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                -25.452.000 
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Proiectul bugetului local al Județului Olt pe anul 2017 (program aprobat final):               
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                     - lei - 
VENITURI TOTAL, din care:               277.537.000 

 
 

- Venituri proprii                   57.190.000 
 cote defalcate din impozitul pe venit              36.700.000 
 sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit                 17.010.000 
 taxe pe utilizarea bunurilor                    900.000 
 venituri nefiscale                   2.580.000 

 
- Sume defalcate din TVA                           89.587.000 

 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la niv. jud.              60.292.000 

 Sume defalcate din TVA pt. drumuri                9.659.000 
 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare              19.636.000 
 

- Subvenţii primite din bugetul de stat             129.485.000 
 Subvenții din veniturile proprii ale 

Ministerului Sănătății           1.892.000 
 Susţinerea derulării proiectelor 

finanţate din FEN postaderare                    195.000 
 Finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap                87.771.000 
 Finanțarea PN de Dezvoltare Locală      39.627.000 

- Sume primite de la UE în cadrul plăţilor 
efectuate                     1.275.000 

CHELTUIELI  TOTAL, din care:               308.945.000 
- Autorităţi publice şi acţiuni externe                         39.549.000 
- Alte servicii publice generale           2.590.000 
- Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi                  1.010.000 
- Apărare                          485.000 
- Ordine publică şi siguranţă naţională                               660.000 
- Învăţământ                    21.288.000 
- Sănătate                             14.601.000 
- Cultură recreere şi religie                          19.823.000 
- Asigurări şi asistenţă socială                         149.572.000 
- Protecţia Mediului                        717.000 
- Transporturi                    58.650.000 

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                           -31.408.000 
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Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli 
 

 1. Contul de execuţie a bugetului local la data de 31 decembrie 2017 se  reflectă 
în  Anexa  nr. 12 - Venituri şi în Anexa nr. 13 - Cheltuieli. 

 - lei - 

Denumirea indicatorilor 

Prevederi 
bugetare 
anuale 
inițiale 

Prevederi 
bugetare 
anuale 
finale 

Încasări 
realizate 

 
% 
 

 
TOTAL VENITURI, din care: 
 

252.278.000 277.537.000 248.400.885 89,50 

1. Venituri proprii, din care: 52.465.000 57.190.000 56.846.297 99,40 
     - cote defalcate din impozitul pe 
venit  

34.000.000 36.700.000 37.582.473 102,40 

- sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit 

14.985.000 17.010.000 16.686.619 98,10 

- taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea 
de activităţi  

900.000 900.000 600.524 66,72 

- venituri nefiscale 2.580.000 2.580.000 1.975.104 76,55 
- venituri din capital - - 1.577 - 

2. Sume defalcate din TVA, din care: 81.692.000 89.587.000 89.587.000 100,00 
- sume defalcate din TVA pentru 
 finanţarea cheltuielilor 
descentralizate 

 
53.097.000 

 
60.292.000 

 
60.292.000 

 
100,00 

- sume defalcate din TVA pentru 
drumuri 

 
11.559.000 

 
9.659.000 

 
9.659.000 

 
100,00 

- sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

 
17.036.000 

 
19.636.000 

 
19.636.000 

 
100,00 

3. Subvenţii, din care: 118.121.000 129.485.000 101.736.233 78,57 
- subvenții din veniturile proprii ale 
MS către bugetele locale pentru 
finanțarea altor investiții în sănătate 

 
- 

 
1.892.000 

 
1.721.354 

 
90,98 

- subvenții de la bugetul de stat către 
bugetele locale necesare susținerii 

- 195.000 163.439 83,81 
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derulării proiectelor finanțate din FEN 
postaderare 
- finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

 
76.651.000 

 
87.771.000 

 
87.723.289 

 
99,95 

- finanțarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală 

41.470.000 39.627.000 12.128.151 30,61 

4. Sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plăților efectuate și prefinanțări 

- - 231.355 - 

5. Sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plăților efectuate și prefinanțări 
aferente cadrului financiar 2014-2020 

- 1.275.000 - - 

Denumirea indicatorilor 

Credite 
bugetare 
anuale 
inițiale 

Credite 
bugetare 
anuale 
finale 

Plăţi 
Efectuate 

% 

 
TOTAL CHELTUIELI, din care: 
 

 
277.730.000

 
308.945.000 

 
255.284.059 

 
82,63 

51.02. Autorităţi publice şi acţiuni 
externe 

26.036.000 39.549.000 34.854.828 88,13 

54.02. Alte servicii publice generale 3.745.000 2.590.000 1.922.153 74,21 
55.02. Tranzacţii privind datoria 
publică 
şi împrumuturi 

 
895.000 

 
1.010.000 

 
957.169 

 
94,77 

60.02. Apărare 485.000 485.000 462.798 95,42 
61.02. Ordine publică şi siguranţă 
naţională 

560.000 660.000 -1.451.262 - 

65.02. Învăţământ 20.190.000 21.288.000 19.931.038 93,63 
66.02. Sănătate 12.173.000 14.601.000 7.100.122 48,63 
67.02. Cultură, recreere şi religie 19.007.000 19.823.000 19.272.382 97,22 
68.02. Asigurări şi asistenţă socială 133.640.000 149.572.000 147.893.601 98,88 
74.02. Protecţia mediului 717.000 717.000 185.853 25,92 
84.02. Transporturi 60.282.000 58.650.000 24.155.377 41,19 
 
EXCEDENT 
 

 
-25.452.000 

 
-31.408.000 

 
-6.883.174 

 
- 
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Referitor la Contul de execuţie a bugetului local - Venituri, prevederile bugetare 
la finele anului 2017 sunt în sumă de 277.537.000 lei, încasările realizate fiind de 
248.400.885 lei, în procent de 89,50 %. 
 Drepturile constatate sunt în sumă de 250.264.753 lei, din anul curent 
248.521.791 lei, reprezentând drepturi constatate în cursul anului 2017 iar diferenţa 
de 1.742.962 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenţi, ce urmează a se 
încasa în anul curent. 
 Drepturile constatate de încasat în sumă de 1.185.510 lei, reprezintă în cea mai 
mare parte dividendele cuvenite Consiliului Județean Olt de la Compania de Apă 
Olt, înregistrate în contabilitate începând cu anul 2013, în sumă de 1.004.207 lei, iar 
diferența în sumă de 181.303 lei o reprezintă debitele aferente contractelor încheiate 
între Consiliul Judeţean Olt în calitate de administrator al drumurilor judeţene şi 
utilizatorii suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean, pe baza tarifelor 
care au fost actualizate anual prin hotărâri ale consiliului judeţean,  urmând să luăm 
măsurile legale pentru încasarea acestora în perioada următoare. 
 Referitor la Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli, facem următoarele 
precizări: din totalul creditelor bugetare aprobate în cursul anului 2017 în sumă de 
308.945.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 255.284.059 lei, reprezentând 82,63 %, 
se înregistrează o economie în sumă absolută de 53.660.941 lei.  

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 68.02 „Asigurări şi 
asistenţă socială”, din totalul creditelor în sumă de 149.572.000 lei s-au efectuat plăţi 
în sumă de 147.893.601 lei, urmat de capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni 
externe” cu plăţi în sumă de 34.854.828 lei, capitolul 84.02 „Transporturi” cu plăţi în 
sumă de 24.155.377 lei, capitolul 65.02 „Învăţământ” cu plăţi în sumă de 19.931.038 
lei, capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 19.272.382 lei, 
capitolul 66.02 „Sănătate” cu plăţi în sumă de 7.100.122 lei, capitolul 54.02 „Alte 
servicii publice generale” cu plăţi în sumă de 1.922.153 lei, capitolul 55.02 „Tranzacţii 
privind datoria publică împrumuturi” cu plăţi în sumă de 957.169 lei, capitolul 60.02 
„Apărare” cu plăţi în sumă de 462.798 lei, capitolul 74.02 „Protecția mediului” cu 
plăţi în sumă de 185.853 lei și capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” 
cu plăţi în sumă de -1.451.262 lei. 

Diferenţa între încasările realizate în sumă de 248.400.885 lei şi plăţile efectuate 
în sumă de 255.284.059 lei reprezintă excedentul bugetului local la data de 31.12.2017 
în sumă de -6.883.174 lei (7.384.256 lei excedentul secțiunii de funcționare și -
14.267.430 lei excedentul secțiunii de dezvoltare. Acest deficit al secțiunii de 
dezvoltare în sumă de 14.267.430 lei fiind suportat în întregime din excedentul 
cumulat al anilor precedenți). 

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-a efectuat în limita, 
creditelor bugetare  aprobate, nu s-a înregistrat  refuz de viză de control financiar-
preventiv, cheltuielile efectuându-se în conformitate cu legile în vigoare. 
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2. Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 
31.12.2017 se prezintă astfel: prevederile la partea de venituri la finele anului 2017 
sunt în sumă de 350.000 lei, încasările fiind în sumă de 289.304 lei, realizându-se un 
procent de 82,66 %. 

La cheltuieli din prevederile bugetare aprobate în cursul anului 2017 în sumă 
de 350.000 lei, plățile au fost în sumă de 301.910 lei, aferente în întregime Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, reprezentând un procent de 
realizare de 86,26 %. 

Diferenţa între încasările realizate în sumă de 289.304 lei şi plăţile efectuate în 
sumă de 301.910 lei reprezintă excedentul fondurilor externe nerambursabile la data de 
31.12.2017 în sumă de -12.606 lei (acest deficit în sumă de 12.606 lei fiind suportat în 
întregime din excedentul cumulat al anilor precedenți). 

3. Referitor la Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii - Venituri, prevederile bugetare ale anului 2017 sunt în 
sumă de 225.380.000 lei, încasările realizate fiind de 206.274.940 lei, în procent de 
91,52 %. 

Drepturile constatate sunt în sumă de 214.415.594 lei, din anul curent 
206.796.472 lei, reprezentând drepturi constatate la finele anului 2017 iar diferenţa 
de 7.619.122 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenţi care urmează a se 
încasa în anul curent de către spitale din contractele încheiate cu casa de asigurări de 
sănătate şi venituri din prestări servicii specifice şi de către Serviciul Judeţean de 
Pază Olt  pentru serviciile de pază prestate. 

Drepturi constatate de încasat în sumă de 8.140.654 lei, reprezentând sume 
neîncasate de către spitale şi Serviciul Judeţean de Pază Olt pentru serviciile 
prestate, urmând să ia măsurile legale necesare pentru încasarea acestora în perioada 
următoare. 

La încasările realizate ponderea cea mai mare o reprezintă veniturile din 
contractele încheiate între spitalele preluate de Consiliul Județean Olt, cu casele de 
asigurări sociale de sănătate în sumă de 155.398.538 lei, cu direcţiile de sănătate 
publică în sumă de 16.044.839 lei și din sume alocate din veniturile proprii ale 
Ministerului Sănătății în sumă de 8.535.039 lei, cu instituţiile de medicină legală în 
sumă de 3.053.198 lei și subvenţiile de la bugetul local al Consiliului Județean Olt 
pentru finanțarea instituțiilor din subordine în sumă de 17.473.693 lei. 

Diferenţa de 5.769.633. lei reprezentând: venituri din prestări servicii în sumă 
de 5.320.256 lei, aferente Serviciului Judeţean de Pază Olt şi Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina; donații și sponsorizări în sumă de 76.000 lei, aferente Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina și Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale „Doina Oltului”; alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi în 
sumă de 143.578 lei, aferente instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Olt; venituri din concesiuni şi închirieri în sumă de 29.110 lei, aferente 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; alte venituri în sumă de 25.872 lei, aferente 
Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Olt; venituri din serbări și spectacole 
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școlare, manifestări culturale, artistice și sportive în sumă de 153.730 lei, aferente 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”; 
venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa în 
sumă de 21.087. lei, aferente  Şcolii de Arte şi Meserii Balş şi Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci.  

Referitor la Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii - Cheltuieli, din totalul creditelor bugetare aprobate în 
cursul anului 2017 în sumă de 227.610.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 
205.794.550 lei, reprezentând 90,42 %. 

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 66.10 „Sănătate”, din 
totalul creditelor bugetare aprobate în cursul anului 2017 în sumă de 211.603.000 lei 
s-au efectuat plăţi în sumă de 191.135.696 lei, urmat de capitolul 67.10 „Cultură, 
recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 8.775.965 lei, capitolul 61.10 „Ordine publică 
şi siguranţă naţională” (Serviciul Judeţean de Pază Olt), cu plăţi în sumă de 
4.015.808 lei, capitolul 54.10 „Alte servicii publice generale” cu plăţi în sumă de 
1.926.787 lei, iar diferența în sumă de -59.706 lei o reprezintă plățile efectuate în anii 
precedenți și recuperate în anul curent aferente secțiunii de funcționare de către 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. 

Diferenţa între încasările realizate în sumă de 206.274.940 lei şi plăţile efectuate 
în sumă de 205.794.550 lei reprezintă excedentul bugetului instituţiilor publice și 
activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.12.2017 în 
sumă de 480.390 lei, fiind în întregime excedentul secțiunii de funcționare. 
 
 
f) LISTA contractelor încheiate în anul 2017, pentru lucrări la drumuri judeţene 
finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Olt şi TVA 
 

Lucrările executate, în funcție de sursa de finanțare, au fost următoarele: 
A. Din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt  și din TVA, au fost încheiate un 

număr de 26 de contracte de lucrări și servicii în valoare  totală de 6.539.947,07 lei  iar 
din aceste contracte a fost decontată suma de 3.827.136,29 lei, conform anexei 1. 
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Nr. 
Crt. 

Nr. contract Denumire contract Executant/prestator Valoare 
lei cu TVA 

Total decontat 
2017 

lei cu TVA 
1 6/2052/07.03.2017 contract subsecvent de servicii de 

întreținere pe timp de iarnă pe 
drumurile județene din județul  Olt 
2015-2019 lotul2-zona2- sud-
centru 

SC ALEXCOR TRADING 
SRL 

115.000 114.878,07 

2 273/8009/10.08.2017 Contract de servicii 
,,Întocmire,SF,studiu geo, studiu 
topo,rezistență pod pt.obiectiv 
Construcție pod nou din beton 
armat DJ703 D Cungrea,sat 
Spătaru km 17+900 

SC TRANSCOM 
CARAIMAN SRL 

88.060 88.060 

3 271/8007/10.08.2017 Contract de servicii întocmire 
studiu de fezabilitate: Construire 
podețe tubular noi pe drumuri 
județene : DJ546C,DJ546E, DJ643, 
DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, 
DJ657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, 
DJ703D, DJ642A 

SC PAMTO EXPERT 
DRUPO SRL 

21.200 21.200 

4 269/7418/25.07.2017 Contract de servicii de asistență 
tehnică din partea proiectantului pe 
durata realizării investițiilor : 
,,LOT1 Refacere alunecare prin 
consolidarea corpului drumului , 
terasamentelor și versanților pe 
DJ546 km 1117+270 com.Teslui, 
LOT 2-Refacere alunecare prin 
consolidarea corpului drumului, 
terasamentelor și versanților pe 
DJ703C km 47+000 com.Cungrea,, 

SC SECȚIA DE 
PROIECTARE OLT SRL 

17.374  

5 275/8491/28.08.2017 Contract de servicii Întocmire 
DALI ,,Construire pod nou din 
beton armat pe DJ653, com.Schitu, 
km 23+177 ,, 
 

SC PAMTO EXPERT 
DRUPO SA 

85.714 85.714 

6 278/9428/20.09.2017 Contract de servicii de ,, Întocmire 
proiect tehnic PT+DDE și execuție 
pentru obiectivele de investiții : 
Execuție podețe tubulare noi pe 
DJ546C, DJ546E, DJ643, DJ643C, 
DJ644, DJ644A, DJ 653, DJ657B, 
DJ678G, DJ703, DJ703B, 
DJ703D, DJ642A ,, 

SC PAMTO EXPERT 
DRUPO SA 

25.500 25.500 

7 60/9149/13.09.2017 Contract de servicii de Actualizare 
studiu fezabilitate+expertiza 
tehnica(DALI) pentru 
,,Modernizare drum județean 
DJ544A Corabia-
Vădăstrițakm0+000-16+000,, 
 

SC PAMTO EXPERT 
DRUPO SA 

40.336 40.336 

8 268/6598/03.07.2017 Contarct de servicii 
,,Întocmire,SF,studiu geo, studiu 
topo,rezistență pod pt.obiectiv 
Construcție pod nou din beton 
armat DJ703 D Cungrea,sat 
Spătaru km 21+050 

SC TRANSCOM 
CARAIMAN SRL 

88.060 88.060 

9 277/8975/11.09.2017 contract lucrări de întreţinere a 
mijloacelor pentru siguranţa 
circulaţiei şi lucrări de siguranţă 
rutieră pe drumurile județene  DJ 
546 G, DJ 546 E, DJ 703 C, DJ 
657, DJ 657 D, DJ 703, DJ 546, DJ 
546 A,DJ 546 B, DJ 546 C, DJ 
679, DJ 679 B   DJ648A, DJ678, 
DJ678B, DJ648, DJ678E, DJ678G, 
DJ703D, DJ703B, DJ 657B, 
DJ657E, DJ 643, DJ 643A, DJ 
644A, DJ 651B, DJ 677, DJ 677C,  
DJ 643C, DJ 644, DJ653, DJ 546 
D, DJ542, DJ 542 A, DJ 642 A , 
DJ 604. 

SC CRINFE CONSTRUCT 
SRL 

314.841,03 310.409,76 

10 274/8492/28.08.2017 Contract de servicii întocmire 
studiu de fezabilitate pentru 
construire pod nou din beton armat 

SC SECȚIA DE 
PROIECTARE  OLT SRL 

95.557  
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ANEXA 1 
 

B. În cadrul Programului National de Dezvoltare Locală, subprogramul „Infrastructură la 
nivel județean” finanțat conform O.U.G. nr.28/2013 , cu modificările și completările 
ulterioare, au fost încheiate un număr de patru contracte noi conform Anexei 2 pentru 
proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare incluse în PNDL1, după cum urmează: 

1. Proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pe drumul județean DJ 
643 C, km 3+500-4+700, km 7+700-11+300, km 12+842-13+297, L= 5,255 
km, Horezu-Dobrețu - valoare 4.630.330,55 lei; 

2. Proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pe drumul județean 
DJ703D, km 10+025-23+050, L=13,025 km, Leleasca-Cungrea valoare 
11.364.098 lei; 

3. Proiectarea și execuția lucrărilor  de modernizare pe drumul județean 
DJ546E, km 16+750-24+613, L=7,863 km, Oporelu-Miești-Albești valoare 
6.653.660,07 lei; 

4. Proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pe drumul județean 
DJ678E,  km 11+362-15+310, L= 3,948 km, Sîmburești valoare 
4.539.702,58 lei, 

în valoare totală de 27.187.791,20 lei cu TVA. 
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ANEXA 2 

 
 
             Au fost realizate lucrări de modernizare decontate de la bugetul de stat  în valoare 
de 12.571.120,67 lei,  pentru următoarele lucrări: 
 - Modernizare drum județean DJ 703B, km 39+935-41+275, L=1,340 km, Bărăști-limită 
județ Argeș valoare 33.083,81 lei; 
- Modernizare drum județean DJ651B, km 12+470-15+254, L=2,784 km, Preotești-Iancu 
Jianu valoare 200.348,48 lei;         
- Modernizare drum județean DJ653, km 62+667-66+120, L=3,454 km, Radomirești 
(Călinești)-lim. Jud. Teleorman, km 40+050-49+000 , L= 8,950 km, Izvoarele-Stoicănești 
valoare 4.306.270,20 lei; 

Nr. 
Crt

. 

Nr. contract Denumire contract Executant/prestator Valoare 
lei cu TVA 

Total 
decontat 2017 

1. 289/11343/08.11.2017 Contract de lucrări pentru 
obiectivul: Proiectarea și 
execuția lucrărilor pentru 
obiectivele de investiții LOT4 
– Proiectarea și execuția 
lucrărilor de modernizare pe 
drumul județean DJ 678 E , 
km 11+362-15+310, L=3,948 
km Sîmburești 

Asocierea SC 
ALEXCOR TRADING 
SRL – SC OLT DRUM 

SA – SC GLOBAL 
SERVICE PROIECT 

SRL 

4.539.702,58  

2. 286/11340/08.11.2017 Contract de lucrări pentru 
obiectivul: Proiectarea și 
execuția lucrărilor pentru 
obiectivele de investiții LOT1 
– Proiectarea și execuția 
lucrărilor de modernizare pe 
drumul județean DJ 643 C , 
km 3+500-4+700, km 7+700-
11+300, km12+842-13+297, 
L=5,255 km Horezu-Dobrețu 

Asocierea SC CONDOR 
PADURARU SRL – SC 
ALIDO PROIECT SRL 

4.630.330,55  

3. 288//11342/08.11.2017 Contract de lucrări pentru 
obiectivul: Proiectarea și 
execuția lucrărilor pentru 
obiectivele de investiții LOT3 
– Proiectarea și execuția 
lucrărilor de modernizare pe 
drumul județean DJ 546 E , 
km 16+750-24+613, L=7,863 
km   Oporelu –Miești-Albești 

Asocierea SC 
PANADRIA SRL – SC 

SECȚIA DE 
PROIECTARE OLT 

SRL 

6.653.660,07  

4 287/11341/08.11.2017 Contract de lucrări pentru 
obiectivul: Proiectarea și 
execuția lucrărilor pentru 
obiectivele de investiții LOT 2 
– Proiectarea și execuția 
lucrărilor de modernizare pe 
drumul județean 703 D , km 
10+025-23+050, L=13,025 
km Leleasca-Cungrea 

Asocierea SC 
PANADRIA SRL , SC 

SECȚIA DE 
PROIECTARE  SRL 

11.364.098  

                       Total  27.187.791,20   
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- Modernizare drum județean DJ657B, km 0+078-8+000, L= 7,922 km, Profa-Bărăști 
valoare 5.396.202,97 lei; 
- Modernizare drum județean DJ642A, km 16+200-20+134, L=3,934 km, Vlădila-
Rotunda valoare 2.634.765,21 lei. 
 

C. În domeniul investiţiilor şi lucrărilor publice din programul  propriu au fost 
realizate următoarele lucrări:  

 
PROGRAM PROPRIU AL CONSILIULUI  JUDEŢEAN  OLT 

LUCRĂRI REALIZATE  IN ANUL  2017 
Nr.
crt. 

 
DENUMIRE  LUCRARE 

Nr. /data 
contract 

Valoare 
contract    (cu 

TVA) 

Constructor 

1 Înlocuire  uși  din  lemn  la  Centrul  
Militar Județean  Olt 

96/ 
18.12.2017 

34.253,63 SC. BRIGCONS  SRL  Slatina 

2 Refacere  acoperiș  la  corpul  de  garaje  
al  Centrului  Militar  Județean  Olt 

75 / 
22.11.2017 

29.747,01 SC. ALPHA MAAP MANAGEMENT  SI 
CONSULTANTA  SRL Pleșoiu 

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

61/ 
27.09.2017 

250.000,00   S.C. MULTISERV SRL, Slatina 

4 Lucrări  de  ignifugare  la  acoperișurile  
din lemn  ale  clădirilor  Consiliului  
Județean  Olt 

45/ 
20.06.2017 

56.644,00 SC. ANA CRIS SRL 
Slatina 

5 Înlocuire  pardoseli  de  mochetă  cu  
pardoseli  din parchet  la  Consiliul  
Județean  Olt 

82/ 
15.12.2017 

24.399,29 SC. BRIGCONS  SRL  Slatina 

6 Lucrări  de  reparații  și  de  modernizare  
la  clădirea  fostă  Cantină + Centrală  
termică,  Centrul  de  plasament  
Cireșarii  Corabia 

76/ 
29.11.2017 

345.358,41 SC. ALEX TERMO GEOMAR SRL  
Slatina 

7 Lucrări de fațade și  acoperiș la Centrul 
Școlar pentru Educație Incluzivă Balș   

72/ 
14.11.2017 

183.562,82 SC. ALEX TERMO GEOMAR SRL  
Slatina 

8 Asigurarea  sustenabilitaţii şi  
durabilităţii  investiţiilor  realizate  prin 
Programul  Operaţional  Regional  2007 - 
2013 

51/ 
10.08.2017 

92.193,76 SC. BRIGCONS  SRL  Slatina 
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g)Pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020 ( POR) 

 
I.1. Implementarea proiectelor finanțate :  
 
Consiliul Județean Olt a demarat procesul de implementare a  2 proiecte  finanțate  în 

cadrul POR 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 intermodale  

1. “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - 
Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”. 

 Valoarea proiectului -  129.105.911,55 lei (inclusiv TVA). 
 

  Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural -  Prioritatea de investiții 5.1. 
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural  

1. Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu-Centrul 
Eparhial Social-Cultural  

       Proiect în parteneriat cu Episcopia Slatinei și Romanaților.  
Valoarea proiectului - 10.199.489,40  lei (inclusiv TVA). 
 

I.2. Depunerea proiectelor cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 ( 
POR) :  
 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 
 

1. Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la Bibioteca 
Județeană Olt „Ion Minulescu ”   

Valoarea totală a proiectului - 1.127.351,11  lei (inclusiv TVA). 
2. „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile 

publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt 
Valoarea totală a proiectului - 1.332.536,42    lei (inclusiv TVA). 

3. „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul 
Consiliului Județean Olt   ”   
Valoarea totală a proiectului - 2.323.814,72 lei (inclusiv TVA). 
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4. „Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ” 
Valoarea totală a proiectului - 2.154.072,51   lei (inclusiv TVA). 

5. „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea 
Inspectoratului de Protecție Civilă Olt  ”   
Valoarea totală a proiectului - 603.726,54   lei (inclusiv TVA). 

6. „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la Spitalul 
Județean de Urgență Slatina  ”   
Valoarea totală a proiectului - 17.527.006,93  lei (inclusiv TVA). 

7. „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vila de 
Protocol ”   
Valoarea totală a proiectului - 721.287,24   lei (inclusiv TVA). 
 
I.3 Depunerea proiectelor cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020 ( POR) – SUERD :  
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.   
  

1. “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști 
(limită județul Teleorman)” 
Valoarea totală a proiectului - 81.957.600,00 lei (inclusiv TVA). 

2. “Modernizare drum județean  DJ643, KM 0+000–KM 25+240,Bobu–Voineasa 
– Balș,  Județul  Olt” 
Valoarea totală a proiectului - 56.162.351,38 lei (inclusiv TVA). 
I. Întocmirea programului de dezvoltare al județului Olt pe anul 2017, al 

Planului de actiuni pentru realizarea în Județul Olt a obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare 2014-2016, precum și a raportarilor pe fiecare 
trimestru al anului.  

II. Gestionarea Convenției de Parteneriat încheiată între Județul Olt și 
Departamentul Loiret, Franța  

Serviciul dezvoltare regională a urmărit realizarea acțiunilor de parteneriat 
conform Convenției Cadru pentru derularea acțiunilor  de Cooperare Descentralizată 
încheiată în data de 15 octombrie 2012 între Județul  Olt prin Consiliul Judeţean Olt şi 
Departamentul Loiret, prin Consiliul General Loiret, pentru derularea acțiunilor  de 
Cooperare Descentralizată, având ca finalitate realizarea unor politici economice comune 
celor două regiuni, favorizarea schimburilor fructuoase în domeniul mediului, economiei, 
francofoniei, educaţiei și tineretului,  turismului, culturii, agriculturii . 
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Convenția cadru pentru derularea acțiunilor  de Cooperare Descentralizată a  fost 
prelungită până in decembrie 2017.  

În anul 2017 s-a desfășurat în Departamentul Loiret misiunea delegaților 
Consiliului Județean Olt.  
 

 
       i) Modalităţile de contestare a deciziei Consiliului Judeţean Olt  în situaţia în 
care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de 
interes public: 
            În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de 
interes public a fost încălcat, prin refuzul explicit sau tacit al funcţionarului desemnat 
pentru aplicare prevederilor Legii 544/2001, aceasta se poate adresa în termen de 30 de 
zile, cu reclamaţie administrativă Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.  
           Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul 
se  transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va 
conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor 
disciplinare luate împotriva celui vinovat. 

 
 
 

Serviciul Relaţii  Publice, A.T.O.P.şi Transparenţa 
Decizională 

                 Magdalena Ţolu 
 


