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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL 

 VICEPREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 PENTRU ANUL 2017 

 PERIOADA: 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE  

 

 

 

În baza organigramei aprobate de Consiliul Județean Olt şi a 

Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, am avut în subordine activitatea următoarelor 

servicii si compartimente: 

Serviciul Buget, Impozite și Taxe: 

 În conformitate cu prevederile legale, în calitate de coordonator al 

Direcției Economice, Buget - Finanțe, am urmărit elaborarea proiectului 

de buget propriu, repartizarea pe unități administrative-teritoriale a 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a sumelor 

alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale cât și stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2017. 

 Am inițiat proiectele de hotărâre cu privire la: 

 - stabilirea taxelor și tarifelor aprobate prin Hotărâri ale Consiliului 

Județean Olt, prin majorarea sau indexarea cuantumurilor acestora, 

conform legislației în vigoare, cu aplicabilitate în anul 2017. 

 Pentru anul 2017 proiectul de buget a fost depus la Agenția 

Județeană a Finanțelor Publice Olt în termenul legal. La elaborarea 

propunerilor pentru proiectul de buget au fost avute în vedere limitele 

sumelor prevăzute în legea bugetului de stat. 

 Având în vedere că, pe parcursul exercițiului bugetar, consiliile 

județene pot aproba rectificarea bugetului propriu în termen de 30 de 
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zile de la intrarea în vigoare a rectificării bugetului de stat, precum şi 

ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal 

de credite, am inițiat, în baza notelor de fundamentare întocmite de 

compartimentele de specialitate și aprobate de Comisia de buget-

finanțe  și  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  Județului 

Olt, am avizat rapoartele Direcției economice, buget-finanțe, la 

următoarele proiecte de hotărâri: 

- Hotărârea nr. 1 din 09.01.2017 cu privire la aprobarea acoperirii 

definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul 

bugetului local; 

- Hotărârea nr. 2 din 26.01.2017 cu privire la stabilirea costului mediu 

lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în 

centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna 

decembrie 2016; 

- Hotărârea nr. 3 din 26.01.2017 cu privire la stabilirea contribuției 

lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de 

venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

și/sau de susținători legali ai acestora pentru anul 2017; 

- Hotărârea nr. 4 din 26.01.2017 cu privire la stabilirea costului mediu 

lunar de întreținere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru 

persoane vârstnice pentru anul 2017; 

- Hotărârea nr. 13 din 02.02.2017 cu privire la repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale și pentru sumele din cota de 18.5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea 

arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau capital, în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanțare locală pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

- Hotărârea nr. 16 din 23.02.2017 cu privire la stabilirea costului 

mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită în 

centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna 

Ianuarie 2017; 

- Hotărârea nr. 19 din 23.02.2017 pentru modificarea poziției nr. 1 de 

la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea taxelor școlare pentru activitățile 

prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2016-

2017; aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele 

investiții de cultură de interes județean, pentru anul 2017; 
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- Hotărârea nr. 23 din 23.02.2017 cu privire la aprobarea bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 26 din 23.03.2017 cu privire la repartizare pe unități 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale pe 

anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul județului Olt; 

- Hotărârea nr. 29 din 23.03.2017 cu privire la repartizare pe unități 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată şi 

a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a 

vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate 

în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015, a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală şi estimări pe anii 2018-2020; 

- Hotărârea nr. 31 din 23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020; 

- Hotărârea nr. 33 din 23.03.2017 cu privire la aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul 

Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase 

din județul Olt; 

- Hotărârea nr. 35 din 23.03.2017 cu privire la aprobarea utilizării în 

anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2016; 

- Hotărârea nr. 36 din 23.03.2017 cu privire la stabilirea costului 

mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, 

pentru luna Februarie 2017; 

- Hotărârea nr. 37 din 23.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 49 din 27.04.2017 cu privire la aprobarea utilizării în 

anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2016; 

- Hotărârea nr. 50 din 27.04.2017 cu privire la stabilirea costului 

mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, 

pentru luna martie 2017; 
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- Hotărârea nr. 51 din 27.04.2017 cu privire la aprobarea conturilor 

de execuție a bugetului Județului Olt şi a situațiilor financiare pe anul 2016; 

- Hotărârea nr. 52 din 27.04.2017 cu privire la aprobarea conturilor 

de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.03.2017; 

- Hotărârea nr. 64 din 27.04.2017 cu privire la stabilirea prețului 

mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2017; 

- Hotărârea nr. 65 din 27.04.2017 cu privire la asociere între Județul 

Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanțării evenimentului 

Festivalul Naționale de Teatru „Ștefan Iordache“ Caracal 2017, Ediția a VII-

a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării 

evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache“ Caracal 2017, 

ediția a VII-a; 

- Hotărârea nr. 67 din 27.04.2017 cu privire la rectificarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 69 din 25.05.2017 cu privire la stabilirea costului 

mediului lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, 

pentru luna aprilie 2017; 

- Hotărârea nr. 72 din 25.05.2017 cu privire la rectificarea bugetului 

județului Olt, pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 74 din 25.05.2017 cu privire la acordarea în anul 

2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Olt; 

- Hotărârea nr. 86 din 29.06.2017 cu privire la stabilirea costului 

mediu luna de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, 

pentru luna MAI 2017; 

- Hotărârea nr. 97 din 27.07.2017 cu privire la rectificarea bugetului 

județului Olt pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 98 din 27.07.2017 cu privire la stabilirea costului 

mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, 

pentru luna Iunie 2017; 

- Hotărârea nr. 99 din 27.07.2017 cu privire la aprobarea conturilor 

de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.06.2017; 

- Hotărârea nr. 120 din 24.08.2017 cu privire la stabilirea costului 

mediu luna de întreținere pentru o persoana cu handicap îngrijită si 

protejata in centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistenta Sociala si Protecția Copilului Olt pentru persoane cu handicap 

pentru luna IULIE 2017; 
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- Hotărârea nr. 122 din 24.08.2017 cu privire la aprobarea utilizării in 

anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2016; 

- Hotărârea nr. 124 din 24.08.2017 cu privire la rectificarea bugetului 

Județului Olt pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 131 din 24.08.2017 cu privire la alocarea unei sume 

din Fondul de Rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Județean Olt, 

prevăzut in bugetului Județului Olt pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 141 din 25.09.2017 cu privire la stabilirea costului 

mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, 

pentru luna august 2017; 

- Hotărârea nr. 144 din 25.09.2017cu privire la rectificarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 149 din 25.09.2017 cu privire la aprobarea utilizării în 

anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2016; 

- Hotărârea nr. 158 din 26.10.2017 cu privire la aprobarea conturilor 

de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.09.2017; 

- Hotărârea nr. 160 din 26.10.2017 cu privire la rectificarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 187 din 23.11.2017 cu privire la stabilirea costului 

mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, 

pentru luna Octombrie 2017; 

- Hotărârea nr. 189 din 23.11.2017 cu privire la repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată şi la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcționare şi/sau de capital; 

- Hotărârea nr. 191 din 23.11.2017 cu privire la rectificarea bugetului 

Județului Olt pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 193 din 23.11.2017 cu privire la modificarea 

repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene 

şi comunale pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 195 din 23.11.2017 cu privire la repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din 

cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 

şi/sau de capital; 
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- Hotărârea nr. 197 din 23.11.2017 cu privire la aprobarea unei sume 

din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă; 

- Hotărârea nr. 201 din 04.12.2017 cu privire la alocarea unei sume 

din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, 

prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 202 din 21.12.2017 cu privire la stabilirea costului 

mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, 

pentru luna Noiembrie 2017; 

- Hotărâre nr. 204 din 21.12.2017 cu privire la  aprobarea conturilor 

de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2017; 

- Hotărâre nr. 209 din 21.12.2017 cu privire la  aprobarea utilizării în 

anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2016; 

         - Hotărâre nr. 210 din 21.12.2017 cu privire la: rectificarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2017; 

- Hotărâre nr. 220/21.12.2017 cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază 

lunare pe metru pătrat la chiriile  pentru  spațiile din fondul locativ  cu altă 

destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al 

județului, pentru anul 2018; 

- Hotărâre nr. 211/21.12.2017 cu privire la: - aprobarea taxelor 

școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte şi Meserii 

Slatina în anul școlar 2017-2018;   

- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de unele 

instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018; 

- Hotărâre nr. 215/21.12.2017 cu privire la:  stabilirea  tarifului de 

închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt,  pe anul 2018; 

- Hotărâre nr. 213/21.12.2017 cu privire la aprobarea: tarifelor pentru 

eliberarea acordului prealabil şi autorizației de amplasare şi/sau de acces  

la drumurile județene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafețelor din 

zona drumurilor județene  pentru  anul 2018; 

- Hotărâre nr. 217/21.12.2017 referitor la:   APROBARE  TAXE 

pentru anul 2018; 

- Hotărâre nr. 219/21.12.2017 cu privire la: stabilirea prețurilor medii 

ale produselor agricole pentru anul 2018; 

 

În anul 2017 am avizat rapoartele direcției la următoarele dispoziții: 

- Dispoziția Președintelui nr.15/25 ianuarie 2017 referitoare la: 

repartizarea și utilizarea autovehiculelor din dotarea Consiliului Județean 

Olt; 
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- Dispoziția Președintelui nr.151/07 februarie 2017  referitoare la: 

modificarea și înlocuirea Anexei la Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Olt nr. 50/18.02.2014 (…); 

- Dispoziția Președintelui nr.152/07 februarie 2017 referitoare la: 

acordare clase de salarizare suplimentare și majorare salarială 

corespunzătoare pentru persoanele din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt care sunt implicate în implementarea proiectului cu 

finanțare din fonduri comunitare nerambursabile postaderare „Sistem 

integrat de management al deșeurilor în județul Olt, pentru luna ianuarie 

2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.165/02 martie 2017 referitoare la: acordare 

clase de salarizare suplimentare și majorare salarială corespunzătoare 

pentru persoanele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt care sunt implicate în implementarea proiectului cu finanțare 

din fonduri comunitare nerambursabile postaderare „Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Olt, pentru luna februarie 2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.169/10 martie 2017cu privire la: unele 

măsuri pentru scoaterea din funcțiune a unor  obiecte de inventar 

reprezentând indicatoare rutiere propuse la casare pentru anul 2016 la 

Consiliul Județean Olt; 

- Dispoziția Președintelui nr.170/10 martie 2017 cu privire la: unele 

măsuri pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de 

inventar propuse la casare pentru anul 2016 la Consiliul Județean Olt, 

Centrul Militar Județean Olt și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Matei Basarab”; 

- Dispoziția Președintelui nr.177/17 martie 2017 cu privire la: unele 

măsuri pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de 

inventar propuse la casare pentru anul 2016 la Spitalul Județean de 

Urgență Slatina; 

- Dispoziția Președintelui nr.179/20 martie 2017 cu privire la: unele 

măsuri pentru scoaterea din funcțiune a obiectelor de inventar propuse la 

casare pentru anul 2016 la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- Dispoziția Președintelui nr.210/24 aprilie 2017 cu privire la: 

constituirea comisiei de evaluare a documentațiilor în vederea acordării, în 

anul 2017, a  

unui sprijin financiar din bugetul CJ Olt pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase din Jud. Olt, recunoscute în România 

- Dispoziția Președintelui nr.246/07 iunie  2017 cu privire la: unele 

măsuri pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de 
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inventar propuse la casare pentru anul 2016 la Școala Profesională 

Specială Balș; 

- Dispoziția Președintelui nr.418/27  iulie 2017 referitoare la: aprobare 

virări de credite bugetare în trimestrul III 2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.458/07 septembrie 2017 cu privire la: 

premierea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, care au câștigat 

concursurile profesionale, faza județeană, pe anul 2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.466/15 septembrie 2017 referitoare la: 

aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.467/18 septembrie 2017 cu privire la: 

constituirea Comisiei de preluare a unor imobile și a terenului aferent, în 

domeniul public al Județului Olt; 

- Dispoziția Președintelui nr.470/19 septembrie 2017 referitoare la: 

aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.471/19 septembrie 2017 referitoare la: 

inventarierea anuală a elementelor de activ și de pasiv la Consiliul Județean 

Olt pe anul 2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.473/21 septembrie 2017 cu privire la: 

stabilirea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative 

aferente din cadrul Programului pentru scoli al României în perioada 2017-

2023, pentru anul școlar 2017-2018; 

- Dispoziția Președintelui nr.477/27 septembrie 2017 cu privire la: 

unele măsuri pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, a obiectelor 

de inventar și a altor bunuri propuse la casare pentru anul 2016 la Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt; 

- Dispoziția Președintelui nr.501/07 noiembrie 2017 referitoare la: 

aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.506/15 noiembrie 2017 referitoare la: 

aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.513/27 noiembrie 2017 referitoare la: 

aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.514/29 noiembrie 2017 referitoare la: 

aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2017; 

- Dispoziția Președintelui nr.517/05 decembrie 2017 referitoare la: 

aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2017; 
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- Dispoziția Președintelui nr.528/18 decembrie 2017  referitoare la: 

aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2017; 

- Dispoziția Președintelui  nr.529/18  decembrie 2017  referitoare la: 

aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2017.  
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