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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și 

protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2017 
  

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.486/16.01.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.487/16.01.2018; 

➢ raportul nr.488/16.01.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.871/23.01.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 2785/16.01.2018, comunicat cu adresa 

nr. 2786/16.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 483/16.01.2018; 

➢ prevederile art. 54 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 33 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările si 

completările ulterioare. 

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b), lit. d), alin. (3), lit. a), alin. (5), lit. a), punctul 2,  art. 97, alin. (1), art. 98 coroborat 

cu art. 45 alin. (2) si  art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2017, după cum urmează:   

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna 

DECEMBRIE 

2017 

Nr. mediu de 

asistaţi  în 

luna 

DECEMBRIE 

2017 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4=col 2+col3 5 6 = col 4/col 5 

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
248.987 83.088 332.075 101,61 3.268,13 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
142.421 64.035 206.456 55,74 3.703,91 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
172.220 71.566 243.786 59,00 4.131,97 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
137.145 165.832 302.977 51,00 5.940,73 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
138.813 82.670 221.483 76,83 2.882,77 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
119.641 39.588 159.229 41,42 3.844,25 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Drăgănești Olt 

59.771 27.212 86.983 31,64 2.749,15 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
32.086 222.201 254.287 10,54 24.125,90 

 TOTAL 1.051.084 756.192 1.807.276 427,78 4.224,78 

 

 

 

 



 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 

Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                      Contrasemnează, 

                                                           Secretar al Judeţului Olt 

                                                              Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 25.01.2018 

Nr. 1  

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

 

 

 

 HOTĂRÂRE  

 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în 

căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2018 
 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.699/22.01.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.700/22.01.2018; 

➢ raportul nr.701/22.01.2018 al Direcţiei Economice,  Buget-Finanţe; 

➢ raportul nr.870/23.01.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finante, Integrare Europeana, 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului; 

➢ raportul nr.842/23.01.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 2787/16.01.2018, comunicat cu adresa 

nr. 2788/16.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 484/16.01.2018; 

➢ adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr.3676/18.01.2018, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 698/22.01.2018, prin care se aduc completări la raportul nr. 2787/16.01.2018; 

➢ prevederile art. 24 si art. 25 din Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.91 alin. (1), lit. d), alin. (5) lit. a) punctul 2, art. 97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) si art.115 

alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele 

pentru persoane vârstnice, pentru anul 2018, în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice 

îngrijite, astfel: 
Gradul de dependenţă Cost mediu lunar de întreținere (lei) 

Gradul I 2.589 

Gradul II 2.581 

Gradul III 2.570 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 

Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

                                                                                                                              Contrasemnează, 

                                            Secretar al Județului Olt 

                                                           Marinela - Elena ILIE      

Slatina, 25.01.2018 

Nr. 2 

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



 

  HOTĂRÂRE 

    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 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai 

acestora, pentru anul 2018 
 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.752/22.01.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.753/22.01.2018; 

➢ raportul nr.754/22.01.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.869/23.01.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finante, Integrare Europeana, 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului; 

➢ raportul nr.843/23.01.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 3722/18.01.2018, înregistrat la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 751/22.01.2018; 

➢ prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.91 alin. (1), lit. d), alin. (5) lit. a) punctul 2, art. 97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) si art.115 

alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1.(1)  Se stabileşte contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun de 

venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2018, 

individualizat în funcție de gradul de dependență a persoanei vârstnice, după cum urmează: 

 

Gradul de dependență Contribuția lunară de întreținere 

Gradul I 899 lei 

 Gradul II 893 lei 

  Gradul III 879 lei 

 

 (2) Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea 

acoperirii contribuției lunare de întreținere sunt:  veniturile nete provenite din salarii si din alte drepturi 

salariale, pensii, ajutoare și indemnizații acordate potrivit legii, veniturile agricole, din vânzări și închirieri 

de locuințe și terenuri, din prestări de servicii, precum și orice alte venituri realizate, mai puțin cele 

exceptate în mod expres de lege. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 

Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
                                    

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                      Secretar al Județului Olt 

                                                     Marinela-Elena ILIE      

Slatina, 25.01.2018 

Nr. 3 

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

 

 

 

 

 



 

                   

HOTĂRÂRE 

cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale  (E.I.L.) pentru 

prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.543/17.01.2018 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr.544/17.01.2018;  

- Raportul nr.545/17.01.2018 al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al 

Județului; 

-  Raportul nr.814/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement;  

-  Raportul nr.841/23.01.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie 

Copii şi Culte; 

- Raportul nr.846/23.01.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, nr.892/S.E.I./08.01.2018, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.335/12.01.2018, prin care se aduce la cunoștință faptul că atribuțiile domnului maior Filip 

Cristian în Echipa Intersectorială Locală au fost  preluate de către domnul maior Popescu Octavian, Ofițer Specialist 

Misiuni Ordine Publică în  cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt; 

- Adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt „Gl.c.a.Constantin Dimitrescu” nr.3613911/14.12.2017, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt sub nr. 88029/03.01.2018, prin care desemnează ca 

membru în Echipa Intersectorială Locală pe domnul maior Popescu Octavian, Ofițer Specialist Misiuni Ordine Publică; 

- Pct. IV din Metodologia cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de 

violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, înscrisă în  anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.49/2011; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.125/24.10.2012 cu privire la: constituire echipă intersectorială locală (E.I.L.) 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/24.04.2014 cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei Intersectorială 

locală (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.32/23.03.2017 cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei  intersectoriale 

locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.103/27.07.2017 cu privire la:  înlocuirea unui membru al echipei  intersectoriale 

locale (E.I.L.)  pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului  Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.137/24.08.2017 cu privire la: înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale 

locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului  Olt; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.d) și e), alin.(5) lit.a) pct.2, alin.(6) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 

art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. Se înlocuiește reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt în Echipa Intersectorială 

Locală (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt, 

domnul Filip Cristian - maior, cu domnul Popescu Octavian - maior, Ofițer Specialist Misiuni Ordine 

Publică. 

Art.2. Componența actualizată a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării copiilor prin muncă este următoarea: 

- Şandor Smaranda – Consilier - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- Nicu Ramona –  Agent principal de poliție - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt; 

- Chiriţă Adrian – Inspector de muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt; 

- Floricel Luminița – Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare - 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 

- Broboană Graţiela – Medic - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Olt; 

- Popescu Octavian – Maior - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt - pentru cazurile de violenţă 

asupra copilului şi de violenţă în familie. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administraţie Publică, Relații cu Consiliile Locale și 

Monitorul Oficial al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, membrilor Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) 



 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă şi instituţiilor reprezentate de aceştia în 

echipă, în vederea aducerii la îndeplinire, domnului Filip Cristian - maior, Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
    

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                          Marinela- Elena ILIE                                                     

Slatina 25.01.2018 

Nr. 4 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului 

de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul 

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.451/15.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.452/15.01.2018; 

- raportul nr.453/15.01.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.861/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.815/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.868/23.01.2018 al  Comisiei pentru Studii Economico- Sociale, Buget – Finante, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică prin modificarea calității 

unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.116/28.07.2016 cu privire la înfiinţarea funcţiei contractuale de 

administrator public; modificarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016 cu privire la constituirea CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

rezultat ca urmare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.98/24.06.2016 cu privire la alegerea Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.99/24.06.2016 cu privire la alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean 

Olt; 

- prevederile art.40 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr.537/27.12.2017 și nr.538/27.12.2017 referitoare la 

stabilirea indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.87, art.101 alin.(1) și (4) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.35 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.31 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.5-6, art.7 lit.a), d), și e), art.8-11, art.19, art.25 alin.(1)-(2), art.38 

alin.(3) lit.a), e) și f), art.39 și art.41-43 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii 

sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor prevăzute în anexa nr.VIII cap.I lit.A pct.III, respectiv 

act:1653806%20200791777


 

cap.II lit.A pct.IV la legea-cadru și Funcţiile de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale prevăzute 

în Anexa IX lit.C pct.3-4 la legea-cadru; 

- prevederile art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată; 

- Sentința nr.6555 pronunțată de Judecătoria Slatina în Ședința din Camera de Consiliu din data de 18.10.2017 și Încheierea 

pronunțată de Judecătoria Slatina în Ședința din Camera de Consiliu din data de 08.11.2017, rămase definitive, prin care se 

constată că Sindicatul ,,CONSOLT  ˮeste reprezentativ la nivel de unitate pentru Consiliul Județean Olt; 

- Procesul verbal nr.377 încheiat la data de 12.01.2018 cu ocazia consultărilor desfășurate la sediul Consiliului Județean Olt 

între Consiliul Județean Olt, în calitate de angajator, reprezentat de domnul Marius Oprescu – Președinte și Sindicatul 

,,Consoltˮ  - organizație sindicală reprezentativă la nivel de unitate pentru Consiliul Județean Olt; 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, 

precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 (2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă gradaţia 

aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru 

gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din Legea-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(4) Stabilirea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului 

Președintelui Consiliului Județean Olt se realizează de către Președintele Consiliului Județean Olt prin dispoziții 

individuale, cu respectarea prevederilor art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 (5) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui 

consiliului judeţean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 15200 lei, cu încadrarea 

în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. 

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

          Art. 3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018 și se comunică Direcţiei Economice, Buget 

– Finanţe și Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Olt. 

PREŞEDINTELE  

Marius OPRESCU 

                                                                              Contrasemnează  

                                                                              Secretar al județului 

                                                                               ILIE MARINELA -ELENA 

Slatina  25.01.2018 

Nr. 5 

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

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii ,,Construire 

pod nou din beton armat pe DJ653, comuna Schitu, km 23+177” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.663/19.01.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 664/19.01.2018; 

-  Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 665/19.01.2018; 

act:1653806%20200790319
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- Raportul nr. 809/23.01.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice si protecția mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură; 

-  Raportul nr. 829/23.01.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Raportul nr. 867/23.01.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget -finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

-  Proiectul nr. 25/2017 – Faza DALI, întocmit de către S.C. PAMTO EXPERT  DRUPO S.R.L.; 

- Prevederile art.40 alin. (1), art.44 alin. (1) şi art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.1 alin. (1), art.5, art. 7 alin.(2) şi art.9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

și conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017; 

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

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

            CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre 
 

Art.1. - Se aprobă documentaţia tehnico - economică, faza DALI, pentru obiectivul de investiţii: 

,,Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna Schitu, km 23+177”, cu principalii indicatori 

tehnico-economici, după cum urmează: 

  -  Valoarea totală a investiţiei cu TVA conform devizului general este 3.086.448,26 lei 

  -  C+M=2.645.191,50 lei 

  -  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică=269.254,16 lei 

  -  Cheltuieli diverse și neprevăzute =130.305 lei  

  -  Durata de realizare = 12 luni 

Indicatori cantitativi:  

- Lungime totală pod: L= 18,650 m 

- Număr deschideri: 1x18,00 m 

- Suprafaţă rampe: 2500 mp 

- Lațime parte carosabilă pod, l=7,00 m, iar cele două trotuare denivelate au lăţimea de câte 1,50 

m fiecare 

- Sistemul rutier pe pod este alcătuit din: 

o 3 cm BAP16 

o 4 cm BAP16 

o 3 cm protecţie hidroizolaţie din BA8 

o 1 cm hidroizolaţie 

- Sistemul rutier la rampe are următoarea alcătuire: 

o 5 cm strat de uzură BA16 

o 7 cm strat de legătură BADPS20 

o 15 cm strat de bază din piatră spartă 

o 30 cm strat de fundaţie din balast natural de râu 

      Sursa de finanțare: bugetul local al Județului Olt. 

Art.2. -  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei Economice, Buget – 

Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt. 

 
 

         PREŞEDINTE 

          Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              Secretarul Judeţului 

                                                                                                                             Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 25.01.2018 

Nr. 6 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi ,,pentru” 

 



 

 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul  

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 
 

Având în vedere: 

• expunerea de motive nr.424/15.01.2018 la proiectul de hotărâre nr.425/15.01.2018; 

• raportul nr.426/15.01.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

• raportul nr.862/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

• raportul nr.816/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

• raportul nr.866/23.01.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.212/21.12.2017 cu privire la aprobare stat de funcții pentru Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

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

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

cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.87, art.101 alin.(1) și alin.(4) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată; 

• prevederile art.1 alin.(1) și art.31 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

• prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.5 - 6, art.7 lit.a), d) și e), art.8-11, art.19, art.25 alin.(1) și (2), 

art.38 alin.(3) lit.a), e) și f) și art.41-43 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare,  Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice 

fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor prevăzute în anexa nr.VIII cap.I 

lit.A pct.III, respectiv cap.II lit.A pct.IV la legea-cadru și Funcţiile de demnitate publică alese din cadrul organelor 

autorităţii publice locale prevăzute în Anexa IX lit.C pct.3-4 la legea-cadru; 

• prevederile art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată; 

• prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr.537/27.12.2017 și nr.538/27.12.2017 referitoare la 

stabilirea indemnizației lunare de încadrare a vicepreședintelui Consiliului Județean Olt; 

• prevederile art.40 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• adresa nr.187/09.01.2018 prin care Președintele Consiliului Județean Olt a solicitat Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt să comunice dacă la nivelul unității este constituită o organizație sindicală reprezentativă sau în caz 

contrar reprezentanții salariaților care vor participa la consultările cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

• adresa nr.168/10.01.2018 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.277/10.01.2018, prin care a înaintat procesul verbal nr.187/10.01.2018; 

• Procesul verbal nr.187/10.01.2018 cu privire la desemnarea reprezentanților salariaților Direcției Județene de Evidență 

a Persoanelor Olt care vor participa la consultări; 

• Procesul verbal nr.407/15.01.2018 încheiat cu ocazia consultărilor desfășurate la sediul Consiliului Județean Olt, între 

Consiliul Județean Olt, reprezentat de domnul Marius Oprescu – Președinte și reprezentanții salariaților Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Olt cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 

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

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

act:1653806%20200791777


 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și 

contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă 

gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradaţia 0. Salariile de bază 

pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor 

art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(4) Stabilirea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Olt se realizează de către Directorul executiv prin decizii individuale, cu 

respectarea prevederilor art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a 

vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin. (2) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv 15200 lei, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi 

cheltuieli. 

Art.2. Stabilirea salariului de bază corespunzător funcției publice de conducere de director executiv al 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, se realizează prin dispoziție a președintelui Consiliului 

Județean Olt. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018 și se comunică Direcţiei 

Economice, Buget – Finanţe și Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt în 

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

PREŞEDINTELE  

Marius OPRESCU 

                                                                                  Contrasemnează  

                                                                                  Secretar al județului 

                                                                                  ILIE MARINELA –ELENA 

Slatina  25.01.2018 

Nr.7  

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

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobare documentație  tehnico-economice  pentru obiectivul  de  investiții  ”Extindere și 

schimbare de destinație corp C1,  demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil Creșa nr.1,  în vederea  

aducerii  în stare de funcționare și   desfășurării de  activități  medicale”    
 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 339/12.01.2018, cu  privire  la  proiectul de hotărâre nr. 340/12.01.2018; 

- raportul  nr. 341/12.01.2018 al  Direcției Tehnice și  Investiții;   

- raportul nr. 810/23.01.2018 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  publice 

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

- raportul nr. 864/23.01.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 830/23.01.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  comerț; 

act:1653806%20200790357
act:1653806%20200790319
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- raportul nr. 835/23.01.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familiei, protecție copii  

și  culte; 

- proiectul nr. 428/ 2017 ”Extindere și schimbare de destinație corp C1, demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil Creșa 

nr.1,  în vederea  aducerii  în stare de funcționare și desfășurării de  activități  medicale”, faza  D.A.L.I, elaborat  de  

către  S.C. PIRAMID PROIECT  S.R.L. Slatina; 

- prevederile  art. 40  alin.(1), art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  

modificările  și  completările  ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5,  art. 7 alin. (2)  și  art. 9 din Hotărârea  Guvernului  nr. 907/2016 privind  etapele  de  

elaborare  și  conținutul-cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  

finanțate  din  fonduri  publice,  modificată  și completată prin Hotărârea Guvernului  nr. 79/2017; 

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

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

completările  ulterioare, 
    

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT adoptă   prezenta  hotărâre.  
 

 Art. 1.  Se  aprobă  documentația  tehnico-economică   pentru  obiectivul   de  investiții ”Extindere și 

schimbare de destinație corp C1, demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil Creșa nr.1, în vederea  aducerii  în 

stare de funcționare și desfășurării de  activități  medicale” cu principalii indicatori  tehnico-economici, 

după  cum  urmează:      

Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                   9.160.829,99 lei   

 din  care :  

      - construcții-montaj                                                 6. 941.040,81 lei  

Durata de  realizare  a investiției                                        24 luni 

          Capacități: 

  - suprafața  construită                                                      852,96 mp 

 - suprafața  desfășurată                                                2.101,88 mp 

Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

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

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

Urgenta  Slatina în  vederea  aducerii  la  îndeplinire, Președintelui  Consiliului  Județean  Olt și  Instituției 

Prefectului - județul  Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                              Contrasemnează,                                                                                                 

                                                                  Secretarul Județului 

                                                                                Marinela Elena  Ilie 

 

Slatina, 25.01.2018 

Nr. 8 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  22 de  voturi ”pentru”  și 8 voturi ”împotrivă”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului 

propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.448/15.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.449/15.01.2018; 

- raportul nr.450/15.01.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.817/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  Sportive și de Agrement; 



 

- raportul nr.837/23.01.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.847/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.863/23.01.2018  al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Olt nr.537/27.12.2017 și nr.538/27.12.2017 referitoare la 

stabilirea indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.40 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.31 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art.87 și art.101 alin.(1) și (4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.35 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.5-6, art.7 lit.a), d), și e), art.8-11, art.19, art.25 alin.(1)-(2), 

art.38 alin.(3) lit.a), e) și f), art.39 și art.41-43 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților 

specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor prevăzute în anexa 

nr.VIII cap.I lit.A pct.III, și respectiv cap.II lit.A pct.IV la legea-cadru și Funcțiile de demnitate publică alese din cadrul 

organelor autorității publice locale prevăzute în Anexa IX lit.C pct.3-4 la legea-cadru; 

- prevederile art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată; 

- adresa nr.166/08.01.2018 prin care Președintele Consiliului Județean Olt a solicitat Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt să comunice dacă la nivelul unității este constituită o organizație sindicală 

reprezentativă, sau în caz contrar reprezentanții salariaților care vor participa la consultările cu privire la stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  

- adresa nr.2243/11.01.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.369/12.01.2018, prin care a înaintat procesul verbal nr.1/10.01.2018; 

- procesul verbal nr.1/10.01.2018 cu privire la desemnarea reprezentanților salariaților Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt care vor participa la consultări; 

- procesul verbal nr.406/15.01.2018 încheiat cu ocazia consultărilor desfășurate la sediul Consiliului Județean Olt între 

Consiliul Județean Olt, reprezentat de domnul Marius Oprescu – Președinte și reprezentanții salariaților D.G.A.S.P.C. Olt 

pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
      

Art.1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și 

contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) În salariul de bază pentru funcțiile de conducere atât la gradul I, cât și la gradul II, este inclusă 

gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim. 



 

(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradația 0. Salariile de bază 

pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor 

art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

(4) Stabilirea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului 

propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt se realizează de către directorul 

general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt prin dispoziții individuale, cu 

respectarea prevederilor art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 

vicepreședintelui consiliului județean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv 15200 lei, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și 

cheltuieli. 

Art.2. Stabilirea salariului de bază pentru directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt, se realizează prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Olt. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018 și se comunică Direcției Economice, 

Buget – Finanțe și Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

              CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                Secretar al  Județului                     

                                                                                               Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 25.01.2018  

Nr.9  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi “pentru” și o neparticipare la vot 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobare documentație  tehnico-economice pentru obiectivul de  investiții 

”Modernizare, Reabilitare și recompartimentare Bloc Medicală” – SJU Slatina 
 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 342/12.01.2018, cu  privire  la  proiectul de   hotărâre  nr. 343/12.01.2018; 

- raportul  nr. 344/12.01.2018 al  Direcției Tehnice și  Investiții;   

- raportul nr. 811/23.01.2018 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor  publice 

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

- raportul nr. 873/23.01.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- raportul nr. 831/23.01.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  comerț; 

- proiectul nr. 8 /2017  ”Modernizare, Reabilitare  și Recompartimentare Bloc Medicală” – SJU Slatina,  faza  D.A.L.I ,  

elaborat  de  către  S.C. ARX DECENS S.R.L. București; 

- prevederile art. 40 alin.(1), art. 44 alin. (1) și art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  

modificările și  completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (2)  și  art. 9 din Hotărârea Guvernului  nr. 907/2016 privind  etapele  de  

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții  

finanțate din  fonduri  publice,  modificată  și completată prin Hotărârea Guvernului  nr. 79/2017; 

http://www.cjolt.ro/
act:1653806%20200790319
act:1653806%20200790357


 

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

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

completările  ulterioare, 
    

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT adoptă   prezenta  hotărâre. 
  

Art. 1.- Se aprobă documentația  tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, 

Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – SJU Slatina, cu  principalii indicatori  tehnico-

economici, după  cum  urmează:      

Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                           7.327.453,22 lei   

 din  care :  

- construcții-montaj                                                     4.329.775,25 lei  

Durata de  realizare  a investiției                                                 22 luni 

 Capacități: 

    - suprafața  construită                                                          572,00 mp 

    - suprafața  desfășurat                                                       3432,00 mp 

Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

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

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

Urgenta  Slatina în  vederea  aducerii  la  îndeplinire, Președintelui  Consiliului  Județean  Olt și  Instituției 

Prefectului - județul  Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                             Contrasemnează, 

                                                                  Secretarul  Județului 

                                                                                Marinela  Elena  Ilie 

Slatina, 25.01.2018 

Nr. 10 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  29 de  voturi ”pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  modificarea Regulamentului  de Organizare și Funcționare a  Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 
 

Având în vedere:  

• expunerea de motive nr.421/15.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.422/15.01.2018; 

• raportul nr.423/15.01.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare; 

• raportul nr.860/23.01.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

• raportul nr.818/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

• avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr.4419980/23.01.2018 înregistrat la 

Consiliul Județean Olt sub nr.875/23.01.2018, cu observații; 

• Nota de fundamentare nr.198/11.01.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt înaintată de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt cu adresa 

nr.199/11.01.2018 și înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.307/11.01.2018; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

• prevederile art.9 alin.(3), art.20 alin.(1), art.21 din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

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

372/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.11 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



 

• prevederile art. 3 din Hotărârea  Guvernului nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor 

privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei, 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I. Regulamentul  de Organizare și Funcționare a  Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

înscris în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 se modifică și se înlocuiește cu  

Regulamentul de Organizare și Funcționare a  Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt înscris în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi  Managementul  Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului – Județul Olt. 
        

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

      Contrasemnează, 

                                                                                Secretar al judeţului, 

                                                                                                 Marinela – Elena ILIE 

Slatina 25.01.2018 

Nr.11 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ,,pentruʺ. 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la: aprobare Regulament de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului 

pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt - 

instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt 
 

Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.471/16.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.472/16.01.2018; 

- raportul nr.473/16.01.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.859/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.819/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.839/23.01.2018 al  Comisiei pentru Cultură,  Învăţământ, Activitate ştiinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie 

copii şi Culte; 

-  adresa nr.401/15.01.2018 a Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare prin care a  solicitat 

Direcției Economică, Buget – Finanțe să comunice care este termenul stabilit pentru depunerea situațiilor financiare 

anuale pentru instituțiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Olt; 

- adresa nr.401/16.01.2018 a Direcției Economică, Buget – Finanțe prin care a comunicat termenul de depunere a 

situației financiare pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 6018/05.06.2015 și la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub nr.317/05.06.2015, încheiat între domnul Paul 

STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Florian DUMITRESCU, directorul (managerul) Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, pentru perioada 05.06.2015 – 05.06.2018; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.108/25.04.2016 referitoare la aprobarea rezultatului 

final la evaluarea anuală a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.58/27.04.2017 cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea 

anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru 
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Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina și aprobarea 

continuării exercitării contractului de management de către managerii Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, 

Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și 

Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; 

- prevederile art.4-5, art.15 alin.(1), art.36, art.37 alin.(2), art.38 alin.(1) și (3) și art.40-45 din Ordonanța de Urgență a 

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

Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

completări prin Legea nr.185/2014; 

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

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

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

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

modelului-cadru al contractului de management; 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului pentru 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt – instituție publică de 

cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.   
 

PREŞEDINTELE 

Marius OPRESCU 

                                                                              Contrasemnează  

                                                                              Secretar al județului 

                                                                               ILIE MARINELA -ELENA 

Slatina  25.01.2018 

Nr.12 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ,,pentru”  

  Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.12/25.01.2018 

Regulament de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului  

pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale  și Cultural Olt - instituție publică de 

cultură  din subordinea Consiliului Județean Olt 

   

CAPITOLUL I 

         Dispoziții generale 

Art.1. Evaluarea finală a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, se realizează de către Consiliul Județean 

Olt, denumită în continuare autoritate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 

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

modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile Regulamentului - 

cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut în anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 

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

cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 

raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, precum și cu cele ale prezentului regulament. 

Art.2. Prezentul regulament reglementează procedura prin care Consiliul Județean Olt verifică modul în care au fost 

realizate obligațiile asumate de către manager prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate, în perioada 

01.01.2017 – 05.06.2018, pentru Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt. 
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Art.3. - (1) Evaluarea finală a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

și Cultural Olt se face pe baza raportului de activitate întocmit de managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt.  

(2) Managerul are obligația de a înainta raportul de activitate în termenul prevăzut în prezentul regulament. 

(3) Raportul de activitate se întocmește conform modelului-cadru al raportului de activitate prevăzut în anexa nr.4 la 

Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015. 

(4) Raportul de activitate se depune la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu respectarea termenelor stabilite de dispozițiile art.37 alin.(2) din ordonanța de 

urgență. 

(5) Consiliul Județean Olt, în calitate de ordonator principal de credite, are obligația să organizeze, cu cel puțin 90 de zile 

calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management, evaluarea finală, în condițiile ordonanței de urgență.   

 (6) Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activitățile/proiectele/programele derulate pe 

întreaga perioadă de management. 

Art.4. Evaluarea finală a managementului este organizată în două etape, astfel:  

a) prima etapă: analiza raportului de activitate;  

b) a doua etapă: susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul unui interviu desfășurat la sediul autorității, 

conform deciziei autorității.  

Art.5. Evaluarea finală a managementului din perioada prevăzută la art.2 se desfășoară conform următorului calendar:  

a) până la data de 19.02.2018 – depunerea raportului de activitate;  

b)  20.02.2018 - 26.02.2018 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;  

c) 27.02.2018 - 05.03.2018 – analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către comisia de evaluare;  

d) 07.03.2018 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

e) aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei și a concluziilor raportului întocmit de comisia de 

evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform prevederilor art.41 alin.(3) din ordonanța de 

urgență; 

f) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;  

g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului 

în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.  
 

CAPITOLUL II 

  Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare finală 

Art.6. - (1) Pentru desfășurarea evaluării finale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt, la nivelul autorității se înființează o comisie de evaluare.  

 (2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este formată din trei membri, este desemnată prin hotărâre a 

Consiliului Județean Olt și este compusă dintr-un reprezentant al autorității și 2 specialiști în domeniul de activitate a instituțiilor 

al căror management este evaluat. 

 (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin.(2) se face de către autoritate, ținând cont de domeniile de activitate 

prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru care se organizează evaluarea.  

(4) Comisia îşi desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității, conform deciziei autorității.  

Art.7. (1) Nu poate fi desemnată ca membru în comisie persoana care se află în una dintre următoarele situații:  

a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membrii în comisia 

de evaluare finală, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;  

b) a avut în ultimii 2 ani sau are, în perioada de derulare a procedurii de evaluare, raporturi contractuale încheiate cu Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt.  

c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu managerul evaluat.  

(2) Statutul de membru în comisia de evaluare finală este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluționare a 

contestațiilor.  

(3) Membrii comisiei și membrii secretariatului comisiei au obligația de a depune, la momentul luării la cunoștință a actului 

administrativ de desemnare în comisie, o declarație de confidențialitate și imparțialitate potrivit modelului prevăzut în anexa la 

prezentul regulament. Declarațiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării.  

(4) În cazul existenței unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să informeze de îndată autoritatea, care 

va dispune înlocuirea acestuia din comisie.  

(5) În situația în care membrul comisiei nu a depus declarația prevăzută la alin.(3) sau nu şi-a îndeplinit obligația prevăzută 

la alin.(4), autoritatea va dispune încetarea calității de membru al comisiei.  

(6) Încălcarea dispozițiilor alin.(1)-(5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.  

Art.8 (1) Membrii comisiei au următoarele atribuții:  

a) studiază individual documentele primite în format electronic și pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;  

b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare și stabilesc punctajul și grila de 

evaluare pentru criteriile și subcriteriile în baza cărora se vor nota raportul de activitate și interviul;  

c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu și, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei 

aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

d) studiază și evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză 

întocmite de secretariat și a proiectului de management aprobat de autoritate;  



 

e) se deplasează, după caz, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, 

toți sau o parte dintre membri, desemnați cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activității managerului, pe baza raportului de 

activitate a acestuia;  

f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;  

g) analizează și evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susținut de manager; 

h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma evaluării finale și fac recomandări pentru 

continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management; 

i) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;  

 (2) Ponderea criteriilor și subcriteriilor, echivalentă notelor pentru grila de evaluare finală a raportului de activitate și 

interviului, este validată de membrii comisiei.  

(3) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședințelor comisiei sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 24 ore 

înainte de desfășurarea acestora.  

Art.9. - (1) Membrii comisiei de evaluare finală au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:  

a) aplicarea corectă a legii;  

b) prioritatea interesului public;  

c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conștiinciozitate;  

d) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, 

social sau de altă natură în exercitarea mandatului;  

e) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;  

f) principiul integrităţii morale.  

(2) Membrii comisiei de evaluare finală au următoarele obligații:  

a) să cunoască prevederile prezentului regulament, precum şi conținutul proiectului de management aprobat de autoritate;  

b) să aducă la cunoștința autorității orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le 

afecteze independența sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;  

c) să participe la ședințele de lucru şi să respecte confidențialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile 

legii;  

d) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;  

e) să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfăşurării procedurii de evaluare finală;  

f) să informeze de îndată, în scris, autoritatea, în cazul existenței unui caz de incompatibilitate;  

g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art.12 alin.(5). 

Art.10. - (1) Mandatul de membru al comisiei încetează:  

a) după finalizarea evaluării finale a activității managerului;  

b) în cazul încălcării prevederilor legale și ale prezentului regulament;  

c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declarația privind confidențialitatea şi imparțialitatea;  

d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;  

e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituția care l-a desemnat;  

f) în situaţia în care membrul comisiei de evaluare finală  nu a depus declaraţia prevăzută la art.7 alin.(3) sau nu şi-a îndeplinit 

obligaţia prevăzută la art.7 alin.(4);  

g) în alte situații prevăzute de lege.  

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.b)-g), dacă acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o 

altă persoană, cu respectarea prevederilor art.16 alin.(2) din ordonanța de urgență.  

(3) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. b)-g), dacă acestea au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura 

de evaluare.  

(4) În cazul imposibilității fizice/obiective a îndeplinirii atribuțiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, 

după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de evaluare finală.  

Art.11. - (1) În activitatea sa comisia este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt desemnați prin hotărâre a 

Consiliului Județean Olt, după cum urmează:  

a) un reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt;  

b) un reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, care are atribuții de coordonare a activității instituției al cărei management este evaluat;  

c) un reprezentant al Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

d) un reprezentant al Serviciului Juridic – Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:  

a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea evaluării finale, înaintează membrilor comisiei raportul de 

activitate şi proiectul de management;  

b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane şi de managementul 

instituției, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, întocmește procesele-verbale pentru fiecare etapă 

şi consemnează notele acordate;  

b)¹ reprezentantul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul secretariatului comisiei întocmește 

referatul-analiză cu privire la managementul resurselor umane; 

b)² reprezentantul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare care are atribuții de coordonare a activității 

instituției al cărei management este evaluat, din cadrul secretariatului comisiei, întocmește referatul-analiză cu privire la 

programele/proiectele realizate și managementul instituției; 
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b)³ reprezentantul Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul secretariatului Comisiei întocmește referatul-analiză cu privire 

la managementul financiar; 

b)⁴ reprezentantul Serviciului Juridic – Contencios verifică respectarea prevederilor legale ținând seama de dispozițiile ordonanței 

de urgență și întocmește contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de evaluare, ai comisiei de 

soluționare a contestațiilor, precum și ai secretariatului beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația 

Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă,  după caz,  plătite din 

bugetul autorității; 

c) pune la dispoziția membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declarația de confidențialitate şi imparțialitate 

și ține evidența acestor documente;  

d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se 

realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

e) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum 

şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;  

f) participă la ședințele comisiei, fără drept de vot;  

g) redactează procesul-verbal final al evaluării finale, la care se atașează raportul comisiei de evaluare;  

h) aduce la cunoștința managerului, în scris, rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisia de 

evaluare;  

i) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;  

j) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul autorității, a rezultatului final al evaluării, în termen de 24 de ore de 

la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora;  

k) asigură, potrivit domeniului de competență, consilierea comisiei în timpul desfășurării interviului, răspunzând la 

întrebările acesteia;  

l) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art.13 alin.(5);  
 

CAPITOLUL III 

  Analiza și notarea raportului de activitate 

Art.12. - (1) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor și subcriteriilor prevăzute în 

raportul de evaluare finală elaborat la solicitarea autorității, cu luarea în considerare a modelului detaliat în Modelul-cadru al 

raportului de activitate prevăzut în anexa nr.4 din Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015. 

(2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale.  

(3) Evaluarea finală se face prin acordarea, de către fiecare membru al comisiei, a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru 

prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al 

comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.  

(4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2 = . . . . . . .  

(5) În situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, 

se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii 

comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.  

(6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:  

 [Rezultatul final] = (nota1 + nota2 + nota3)/3 

(7) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat nesatisfăcător.  

(8) Rezultatul evaluării finale, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cunoștința 

managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare finală.  
 

CAPITOLUL IV 

     Soluționarea contestațiilor 

Art.13. - (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea și desfășurarea evaluării finale și să le depună la compartimentul desemnat de autoritate, în termen de maximum 3 zile 

lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării finale.  

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea acestora, de 

către o comisie de soluționare a contestațiilor, constituită în acest scop, la nivelul autorității, cu respectarea prevederilor art.21 din 

ordonanța de urgență. 

Art.14. - (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din trei membri, desemnați prin hotărâre a Consiliului 

Județean Olt, respectiv: un reprezentant al autorității și doi specialiști în domeniul de activitate al instituției al cărei management 

este evaluat.  

(2) Nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor membrii care au făcut parte din comisia de evaluare sau din 

secretariatul comisiei de evaluare.  

(3) Membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor li se aplică în totalitate prevederile art.7.  

(4) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:  

a)  verifică depunerea contestației, în termenul prevăzut de lege;  

b) analizează contestație depusă; 

c)  întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor;  

d) asigură comunicarea răspunsului la contestație, în termenul legal, contestatorului.  
 

CAPITOLUL V 

  Comunicarea rezultatului evaluării finale 
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Art.15. - (1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării 

acestora, rezultatul final al evaluării finale este adus la cunoștința publică prin grija autorității.  

(2) Rezultatul final al evaluării finale se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt.  
 

CAPITOLUL VI 

Dispoziții finale 

Art.16. După finalizarea procedurii de evaluare finală, autoritatea va afișa pe site raportul de activitate întocmit pentru 

întreaga perioadă de management, respectiv pentru perioada 05.06.2015 – 05.06.2018.  

Art.17. Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii 

secretariatului vor beneficia, conform art.52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația 

Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din 

bugetul autorității, pe baza unor contracte civile de prestări de servicii conform prevederilor Codului civil.  

Art.18. Toate documentele aferente organizării și desfășurării evaluării finale de management se înregistrează și se 

păstrează în arhiva Consiliului Județean Olt, conform prevederilor legale în vigoare.  

Art.19. Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 

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

completările ulterioare. 

PREȘEDINTE 

MARIUS OPRESCU 

                           Șef serviciu 

                          Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

                      Angela NICOLAE 

 

Anexa la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt 
 

                                   DECLARAŢIE  

                         privind confidențialitatea și imparțialitatea 

 

 

 

Subsemnatul(a), …………………………………, membru în comisia de evaluare finală/de soluţionare a 

contestațiilor/secretariat……………………………….…, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, 

prevăzut de art.326 din Codul penal, următoarele:  

a) nu am calitatea de soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi 

membri în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;  

b) nu am, în perioada de derulare a procedurii de evaluare finală, raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de 

cultură pentru care se organizează evaluarea finală;  

c) nu am relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soţie, cu managerul evaluat;  

d) mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor de care iau cunoştinţă pe durata evaluării finale, potrivit legii.  

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situațiile arătate sau în 

afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situație şi mă voi retrage.  
 

Data                                                                                          Semnătura  

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobare documentație  tehnico-economice  pentru obiectivul  de  investiții  

”Modernizare,  reabilitare  și  recompartimentare  Pavilion  Materno – Infantil 

(etaj 2, etaj 3 parțial – Corp  A  Săli  nașteri, etaj 5, etaj 6 și etaj 9)” 
 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 345/12.01.2018, cu  privire  la  proiectul  de hotărâre nr. 346/12.01.2018; 

- raportul  nr. 347/12.01.2018 al  Direcției Tehnice  și  Investiții;   

- raportul nr. 812/23.01.2018 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  publice 

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

- raportul nr. 872/23.01.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 832/23.01.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  comerț; 

- proiectul nr. 1/ 2017 ”Modernizare, reabilitare și recompartimentare  Pavilion  Materno - Infantil( etaj 2, etaj 3 parțial 

– Corp  A  Săli nașteri, etaj 5, etaj 6 și etaj 9)”,  faza  D.A.L.I,  elaborat de către S.C. ESRAR MATCONS S.R.L. Teslui; 
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- prevederile  art. 40  alin.(1), art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  

modificările  și  completările  ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5,  art. 7 alin. (2)  și  art. 9 din Hotărârea  Guvernului  nr. 907/2016 privind  etapele  de  

elaborare  și  conținutul-cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  

finanțate  din  fonduri  publice,  modificată  și completată prin Hotărârea Guvernului  nr. 79/2017; 

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

cu  art.45  alin. (2)  și  art. 115 alin. (1),  lit.c)  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001, 

republicată, cu  modificările  și  completările  ulterioare, 
    

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT adoptă   prezenta  hotărâre: 
 

Art. 1. Se  aprobă  documentația  tehnico-economică   pentru  obiectivul   de  investiții ”Modernizare,  

reabilitare  și  recompartimentare  Pavilion  Materno - Infantil( etaj 2, etaj 3 parțial – Corp  A  Săli  nașteri, 

etaj 5, etaj 6 și etaj 9)”cu  principalii indicatori  tehnico-economici, după  cum  urmează:      

Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                               11.604.009,67 lei   

 din  care :  

      - construcții-montaj                                                   7. 525.071,81 lei  

Durata de  realizare  a investiției                                                              22 luni 

          Capacități: 

 Etaj 2 

      Aria utilă propusă  reabilitării =   899,58 mp;  

     Etaj 3-partial –Corp A  Sali de Nașteri 

      Aria  utilă propusă  reabilitării =   330,26 mp;  

      Etaj 5 

      Aria utilă propusă  reabilitării =   891,08 mp;  

      Etaj 6 

      Aria utilă propusă  reabilitării =   891,79 mp;  

      Etaj 9 

      Aria utilă propusă  reabilitării =   677,92 mp;  

Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

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

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

Urgenta  Slatina în  vederea  aducerii  la  îndeplinire, Președintelui  Consiliului  Județean  Olt și  Instituției 

Prefectului - județul  Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                                                                              Contrasemnează, 

                                                                  Secretarul   Județului 

                                                                                Marinela  Elena  Ilie 

Slatina, 25.01.2018 

Nr. 13 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  29 de  voturi ”pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                                

cu privire la: 

                      aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului 

pentru Școala Populară de Arte și Meserii Slatina și Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituții publice de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Olt 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.581/17.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.582/17.01.2018; 

- Raportul nr.583/17.01.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 



 

- Raportul nr.820/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.840/23.01.2018  al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și 

Culte; 

- Raportul nr.858/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.5739/01.06.2016 și la Școala Populară de Arte și 

Meserii Slatina sub nr.416/01.06.2016, cu modificările ulterioare, încheiat între domnul Paul STĂNESCU, Președintele 

Consiliului Județean Olt și domnul PINTEA Vivi – Viorel, directorul (managerul) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina 

pentru perioada 01.06.2016-01.06.2019; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6173/14.06.2016 și la Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului” sub nr.700/14.06.2016, cu modificările ulterioare, încheiat între domnul 

Paul STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și domnul CREȚEANU Ion, directorul (managerul) Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, pentru perioada 14.06.2016-13.06.2019; 

- adresa Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.401/15.01.2018 înaintată Direcției Economice, 

Buget – Finanțe, prin care solicită comunicarea termenului stabilit pentru depunerea situațiilor financiare anuale pentru 

instituțiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Olt; 

- adresa Direcției Economice, Buget – Finanțe nr.401/16.01.2018 înaintată Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare, prin care comunică termenul stabilit pentru depunerea situațiilor financiare anuale pentru instituțiile publice 

de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.2 alin.(1)-(2) și art.14 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, 

organizarea și desfășurarea activității așezămintelor  culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.4-5, art.15 alin.(1), art.36, art.37, art.38 alin.(1)-(3) și art.39-45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completări prin Legea nr.185/2014; 

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

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

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

al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de 

management, 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
      

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului 

pentru Școala Populară de Arte și Meserii Slatina și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în vederea aducerii la 

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

               CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                           Secretar  al  Județului                     

                                                                           Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 25.01.2018 

Nr.14 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi “pentru”  

                                                                



 

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.14/25.01.2018                                                                                       
Regulament de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Școala Populară de Arte și Meserii 

Slatina și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituții publice de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Olt 
   

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

Art.1. Evaluarea managementului de către Consiliul Județean Olt, denumit în continuare autoritatea, pentru următoarele instituții 

aflate în subordinea sa: Școala Populară de Arte și Meserii Slatina și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului”, denumite în continuare instituțiile, se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile Regulamentului-cadru 

de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut în anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 

activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, precum și cu cele ale prezentului regulament. 

Art.2. (1) Prezentul regulament reglementează procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile 

asumate prin contractele de management, în raport cu resursele financiare alocate în perioadele: 

1. 01.06.2016 – 01.06.2019 pentru Școala Populară de Arte și Meserii Slatina; 

2. 14.06.2016 – 13.06.2019 pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru:  

1. Școala Populară de Arte și Meserii Slatina: de la 01.01.2017 la 31.12.2017 – a doua evaluare (analiza raportului: 27.02.2018 – 

05.03.2018, interviul: 09.03.2018);  

2. Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”: de la 01.01.2017 la 31.12.2017 – a doua 

evaluare (analiza raportului: 27.02.2018 – 05.03.2018, interviul: 12.03.2018); 

Art.3. - (1) Evaluarea managementului se face pe baza rapoartelor de activitate întocmite de managerii instituțiilor nominalizate la 

art.2 din prezentul regulament, denumiți în continuare manageri.  

(2) Managerii au obligația de a înainta rapoartele de activitate în termen de 30 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale. 

(3) Rapoartele de activitate se întocmesc conform modelului-cadru al raportului de activitate prevăzut în anexa nr.4 la Ordinul 

Ministrului Culturii nr.2799/2015. 

(4) Rapoartele de activitate se depun la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, cu respectarea termenelor stabilite de dispozițiile art.37, respectiv art.39 alin.(1) din ordonanța de 

urgență. 

(5) După depunerea, de către manageri, a situațiilor financiare anuale și a rapoartelor de activitate anuale, Consiliul Județean Olt, în 

calitate de ordonator principal de credite, are obligația să organizeze, în termen de 60 de zile, evaluarea anuală, în condițiile ordonanței de 

urgență.   

(6) În cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul să formuleze propuneri motivate privind modificarea şi/sau 

completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu Consiliul Județean Olt 

și poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte, conform bugetului aprobat.  

(7) Rapoartele de activitate depuse pentru evaluarea finală vor face referire la activitățile/proiectele/programele derulate pe întreaga 

perioadă de management. 

Art.4. Evaluarea managementului este organizată în două etape, astfel:  

c) prima etapă: analiza raportului de activitate;  

d) a doua etapă: susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul unui interviu desfășurat la sediul autorității 

sau al instituției, conform deciziei autorității.  

Art.5. Evaluarea managementului din perioadele prevăzute la art.2 alin.(2) se desfășoară conform următorului calendar:  

1. Pentru Școala Populară de Arte și Meserii Slatina: 

a)  până la data de 19.02.2018 – depunerea raportului de activitate;  

b) 20.02.2018 – 26.02.2018 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;   

c) 27.02.2018 – 05.03.2018 – analiza raportului de activitate și a referatelor-analiză de către comisia de evaluare;  

d) 09.03.2018 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

e)  aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei şi a concluziilor raportului întocmit de comisia de 

evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform prevederilor art.41 alin.(3) din ordonanța de urgență; 

f)  depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;  

g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea 

termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.  

2. Pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”: 

a) până la data de 19.02.2018 – depunerea raportului de activitate;  

b) 20.02.2018 – 26.02.2018 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;   

c) 27.02.2018 – 05.03.2018 – analiza raportului de activitate și a referatelor – analiză de către comisia de evaluare;  

d) 12.03.2018 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

e)  aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei și a concluziilor raportului întocmit de comisia de 

evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform prevederilor art.41 alin.(3) din ordonanța de urgență; 

f)  depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;  
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g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea 

termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.  

Art.6. În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligată să organizeze evaluarea finală cu cel 

puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management. 
 

CAPITOLUL II 

  Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare 

Art.7. - (1) Pentru desfășurarea evaluării managementului instituțiilor nominalizate la art.1 din prezentul regulament, la nivelul 

autorității se înființează câte o comisie de evaluare pentru fiecare din instituțiile al căror management este evaluat.  

(2) Fiecare dintre comisiile de evaluare, denumită în continuare comisia, este formată din trei membri, este desemnată prin hotărâre 

a Consiliului Județean Olt și este compusă dintr-un reprezentant al autorității și 2 specialiști în domeniul de activitate a instituțiilor al căror 

management este evaluat. 

 (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin.(2) se face de către autoritate, ținând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile 

speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru care se organizează evaluarea.  

(4) Comisia îşi desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității.  

Art.8. - (1) Nu poate fi desemnată ca membru în comisie persoana care se află în una dintre următoarele situații:  

a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi membrii în comisia de 

evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;  

d) a avut în ultimii 2 ani sau are, în perioada de derulare a procedurii de evaluare, raporturi contractuale încheiate cu 

instituţia publică de cultură pentru care se face evaluarea managementului;  

e) a avut, în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu managerul evaluat.  

(2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.  

(3) Membrii comisiilor şi membrii secretariatelor comisiilor au obligaţia de a depune, la momentul luării la cunoştinţă a actului 

administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul 

regulament. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării.  

(4) În cazul existenței unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune 

înlocuirea acestuia din comisie.  

(5) În situația în care membrul comisiei nu a depus declarația prevăzută la alin.(3) sau nu şi-a îndeplinit obligația prevăzută la alin.(4), 

autoritatea va dispune încetarea calității de membru al comisiei.  

(6) Încălcarea dispozițiilor alin.(1)-(5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.  

Art.9. - (1) Membrii comisiilor au următoarele atribuții:  

a) studiază individual documentele primite în format electronic și pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;  

j) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi stabilesc punctajul şi grila de 

evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se vor nota raportul de activitate şi interviul;  

k) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea 

unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

l) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză întocmite de 

secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate;  

m) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea 

evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;  

n) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;  

o) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager;  

p) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru 

continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management;  

q) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;  

 (2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor, echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate şi interviului, este 

validată de membrii comisiei.  

(3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor comisiei sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin 24 ore înainte de 

desfăşurarea acestora.  

Art.10. - (1) Membrii comisiei de evaluare au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:  

a)  aplicarea corectă a legii;  

g) prioritatea interesului public;  

h) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conștiinciozitate;  

i) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social 

sau de altă natură în exercitarea mandatului;  

j) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;  

k) principiul integrităţii morale.  

(2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligaţii:  

h) să cunoască prevederile prezentului regulament, precum şi conţinutul proiectului de management aprobat de autoritate;  

i) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le 

afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;  

j) să participe la şedinţele de lucru şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;  

k) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;  

l) să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfăşurării procedurii de evaluare;  



 

m) să informeze de îndată, în scris, autoritatea, în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate;  

n) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art.13 alin.(5). 

Art.11. - (1) Mandatul de membru al comisiei încetează:  

h) după finalizarea evaluării activităţii managerului;  

i) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament;  

j) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;  

k) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;  

l) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;  

m) în situaţia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declaraţia prevăzută la art.8 alin.(3) sau nu şi-a îndeplinit 

obligaţia prevăzută la art.8 alin.(4);  

n) în alte situaţii prevăzute de lege.  

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.b)-g), dacă acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă 

persoană, cu respectarea prevederilor art.16 alin.(2) din ordonanța de urgenţă.  

(3) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. b)-g), dacă acestea au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de 

evaluare.  

(4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, 

poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de evaluare.  

Art.12. - (1) În activitatea sa, comisia este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt desemnați prin hotărâre a Consiliului 

Județean Olt, după cum urmează:  

e) un reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt;  

f) un reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, care are atribuții de coordonare a activității instituției al cărei management este evaluat;  

g) un reprezentant al Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

h) un reprezentant al Serviciului Juridic – Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:  

m) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea evaluării, înaintează membrilor comisiei raportul de 

activitate şi proiectul de management;  

n) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane şi de managementul 

instituției, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, întocmește procesele-verbale pentru fiecare etapă şi 

consemnează notele acordate;  

b)¹ reprezentantul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul secretariatului comisiei întocmește 

referatul-analiză cu privire la managementul resurselor umane; 

b)² reprezentantul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare care are atribuții de coordonare a activității 

instituției al cărei management este evaluat, din cadrul secretariatului comisiei, întocmește referatul-analiză cu privire la 

programele/proiectele realizate și managementul instituției; 

b)³ reprezentantul Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul secretariatului comisiei întocmește referatul-analiză cu privire la 

managementul financiar; 

b)⁴ reprezentantul Serviciului Juridic – Contencios verifică respectarea prevederilor legale ținând seama de dispozițiile ordonanței de 

urgență și întocmește contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de evaluare, ai comisiei de soluționare a 

contestațiilor, precum și ai secretariatului beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația Președintelui Consiliului 

Județean Olt, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă,  după caz,  plătite din bugetul autorității; 

o) pune la dispoziția membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declarația de confidențialitate şi imparțialitate și 

ține evidența acestor documente;  

p) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se 

realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

q) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum 

şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;  

r) participă la ședințele comisiei, fără drept de vot;  

s) redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se atașează raportul comisiei de evaluare;  

t) aduce la cunoștința managerului, în scris, rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare;  

u) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;  

v) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul autorității, a rezultatului final al evaluării, în termen de 24 de 

ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora;  

w) asigură, potrivit domeniului de competență, consilierea comisiei în timpul desfășurării interviului, răspunzând la 

întrebările acesteia;  

x) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art.13 alin.(5);  
 

CAPITOLUL III 

  Analiza și notarea rapoartelor de activitate 

Art.13. - (1) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor şi subcriteriilor prevăzute în raportul de 

evaluare elaborat la solicitarea autorității, cu luarea în considerare a modelului detaliat în Modelul-cadru al raportului de activitate prevăzut în 

anexa nr.4 din Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015. 

(2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale.  
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(3) Evaluarea se face prin acordarea, de către fiecare membru al comisiei, a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, şi 

nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. La punctajul aferent 

notei se iau în calcul doar primele două zecimale.  

(4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2 = . . . . . . .  

(5) În situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, se va relua 

notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, 

pentru fiecare etapă în parte.  

(6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:  

 [Rezultatul final] = (nota1 + nota2 + nota3)/3 

(7) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat nesatisfăcător.  

(8) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cunoștința managerului, în scris, în 

termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.  
 

CAPITOLUL IV 

        Soluționarea contestațiilor 

Art.14. - (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi 

desfășurarea evaluării şi să le depună la compartimentul desemnat de autoritate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data 

comunicării rezultatului evaluării.  

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea acestora, de către o 

comisie de soluționare a contestațiilor. 

(3) La nivelul autorității se înființează câte o comisie de soluționare a contestațiilor pentru fiecare din instituțiile al căror 

management este evaluat, cu respectarea prevederilor art.21 din ordonanța de urgență. 

Art.15. - (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din trei membri, desemnați prin hotărâre a Consiliului Județean Olt, 

respectiv: un reprezentant al autorității și doi specialiști în domeniul de activitate al instituției al cărei management este evaluat.  

(2) Nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor membrii care au făcut parte din comisia de evaluare sau din 

secretariatul comisiei de evaluare.  

(3) Membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor li se aplică în totalitate prevederile art.8.  

(4) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:  

e) verifică depunerea contestației, în termenul prevăzut de lege;  

f) analizează contestația depusă;  

g) întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor;  

h) asigură comunicarea răspunsului la contestație, în termenul legal, contestatorului.  
 

CAPITOLUL V 

  Comunicarea rezultatului evaluării 

Art.16. - (1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, 

rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității.  

(2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt.  
 

CAPITOLUL VI 

Dispoziții finale 

Art.17. După finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afișa pe site raportul de activitate anual.  

Art.18. Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum şi membrii secretariatului vor 

beneficia, conform art.52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația Președintelui Consiliului 

Județean Olt, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul autorității, pe baza unor 

contracte civile de prestări de servicii conform prevederilor Codului civil.  

Art.19. Toate documentele aferente organizării și desfășurării evaluărilor de management se înregistrează și se păstrează în arhiva 

Consiliului Județean Olt, conform prevederilor legale în vigoare.  

Art.20. Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 

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

ulterioare. 

PREȘEDINTE 

   Marius OPRESCU 

 

    Șef serviciu 

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

      Angela NICOLAE 

                                                                 

Anexa la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului 
 

DECLARAŢIE  

privind confidențialitatea și imparțialitatea 
 

    Subsemnatul(a), …………………………………, membru în comisia de evaluare/de soluționare a 

contestațiilor/secretariat……………………………….…, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, prevăzut de 

art.326 din Codul penal, următoarele:  
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   a) nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri 

în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;  

   b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care 

se organizează evaluarea;  

   c) nu am relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu managerul evaluat;  

   d) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata evaluării, potrivit legii.  

    Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situaţiile arătate sau în afara 

angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situaţie şi mă voi retrage.  
 

Data                                                                                           Semnătura 

 

 

   

HOTĂRÂRE 

    cu privire la:  transformare posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate 

juridică, din structura direcției 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.577/17.01.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.578/17.01.2018; 

- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr. 579/17.01.2018; 

- Raportul nr.823/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.836/23.01.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.857/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.2890/16.01.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat Consiliului 

Județean Olt cu Adresa nr.2891/16.01.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.517/16.01.2018; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.58/03.01.2018 referitoare la modificare C.I.M. conf. 

art.41 alin.(3) lit.b), c) și e) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1308/04.01.2018 referitoare la modificare C.I.M. 

conf. art.41 alin.(3) lit.b) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.1/16.01.2018; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.9, art.15, art.64 alin.(2) și art.107 alin.(2) lit.a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.121, art.122 și art.128 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

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

- prevederile art.6 alin. (2) – (4) și art.69 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea personalului contractual din 

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

instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Olt nr.174/28.05.2015; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) și alin.(3), art.3 alin.(1) și alin.(4), art.9, art.11 alin.(1) și alin.(5), art.31 alin.(2)-(5) 

și alin.(8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 



 

- referatul întocmit de domnul Butnariu Cristian – Șef de centru C.S.P.A. Corabia, din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, 

înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.550/05.01.2018; 

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

înregistrate la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2465/15.01.2018, nr.2466/15.01.2018, nr.2467/15.01.2018 și nr.2470/15.01.2018; 

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

înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2399/15.01.2018, 

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

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

completările ulterioare. 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

   Art.1. Începând cu data de 01.12.2017, se aprobă transformarea unor posturi aferente funcțiilor publice și 

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

Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției, ca 

urmare a promovării în grad/treaptă profesională, conform Anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

   Art.2. Începând cu data de 01.02.2018, se aprobă transformarea unor posturi vacante aferente 

personalului contractual din statele de funcții ale serviciilor sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, 

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, conform Anexei nr.3 care face 

parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

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

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

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

− statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, 

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

− statul de funcții al Complexului servicii persoane adulte Slatina, înscris în anexa nr.30 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Complexului servicii persoane adulte Corabia, înscris în anexa nr.31 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

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

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare;  

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

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

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

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

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

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Centrului de recuperare și reabilitare Caracal, înscris în anexa nr.37 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Centrului de integrare prin terapie ocupațională Drăgănești-Olt, înscris în anexa nr.38 

la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în 

situații de nevoie Slatina, înscris în anexa nr.39 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 

− statul de funcții al Caselor de tip familial „Luminița” Slatina, înscris în anexa nr.40 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Caselor de tip familial „Sf. Andrei” Slatina, înscris în anexa nr.41 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

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

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

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

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 



 

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

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Nicolaeʺ Caracal, înscris în anexa nr.45 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Mariaʺ Balș, înscris în anexa nr.46 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Elenaʺ Corabia, înscris în anexa nr.47 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina, înscris în anexa nr.49 

la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, înscris în anexa nr.50 

la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina, înscris în anexa nr.52 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

− statul de funcții al Complexului servicii Slatina, înscris în anexa nr.53 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, 

− statul de funcții al Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia, înscris în anexa nr.55 la H.C.J. Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget–Finanțe, Serviciului Resurse Umane și 

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

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului–Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                              Secretar al județului 

                                                                                                          Marinela Elena ILIE 

Slatina 25.01.2018 

Nr.15 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi „pentru” și o neparticipare la vot 

 

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.15/25.01.2018 
 

Transformare posturi aferente funcțiilor publice și personalului contractual din statul de funcții ale 

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

ca urmare a promovării în grad/treaptă profesională 
 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului monitorizare, analiză, statistică, 

indicatori asistență socială și incluziune socială, comunicare, registratură și relații cu publicul (poziția nr.6 în statul 

de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului în 

cadrul căruia funcționează echipa mobilă de recuperare și reabilitare a copilului cu dizabilități la domiciliu (poziția 

nr.42 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

▪ postul de kinetoterapeut, nivel studii S, din cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului în cadrul căruia 

funcționează echipa mobilă de recuperare și reabilitare a copilului cu dizabilități la domiciliu (poziția nr.49 în statul 

de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de kinetoterapeut, nivel studii S, grad principal; 



 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului management de caz pentru copil 

(poziția nr.61 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului management de caz pentru copil 

(poziția nr.65 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului management de caz pentru copil 

(poziția nr.66 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului management de caz pentru 

adulți al Serviciului management de caz pentru adulți, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale 

(poziția nr.412 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap al Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență 

prestații sociale (poziția nr.424 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și 

completările ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului evaluare complexă a persoanelor 

adulte cu handicap al Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență prestații sociale 

(poziția nr.425 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului achiziții publice și contractare servicii 

sociale (poziția nr.458 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și 

completările ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului patrimoniu și tehnic al 

Serviciului patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecția mediului, 

administrativ și aprovizionare  (poziția nr.464 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu 

modificările și completările ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

▪ postul de inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S din cadrul Compartimentului administrativ și 

aprovizionare al Serviciului patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, 

protecția mediului, administrativ și aprovizionare (poziția nr.472 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. 

Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post de inspector de specialitate, 

grad profesional I, nivel studii S. 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

                                                                     Angela NICOLAE 
 

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.15/25.01.2018 
 

 

 

Transformare posturi aferente personalului contractual din statele de funcții  

ale serviciilor sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică,  

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,  

ca urmare a promovării în grad/treaptă profesională 
 

 

 

 



 

 

COMPLEX SERVICII PERSOANE ADULTE SLATINA 
 

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală 

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în 

care se transformă 

114 Muncitor calificat, nivel studii  

G, treapta IV 

Muncitor calificat, nivel studii G, treapta III 

 
COMPLEX SERVICII PERSOANE ADULTE CORABIA 

 

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care se 

transformă 

62 Kinetoterapeut, nivel studii S Kinetoterapeut, nivel studii S, grad  Principal 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SPINENI 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcția contractuală de execuţie în care  

se transformă 

17 Asistent medical, nivel studii PL, 

grad Debutant 

Asistent medical, nivel studii PL 

18 Asistent medical, nivel studii PL, 

grad Debutant 

Asistent medical, nivel studii PL 

75 Muncitor calificat, nivel studii G, 

treapta  III 

Muncitor calificat, nivel studii G, treapta  II 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ BĂBICIU 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 

se transformă 

14 Muncitor calificat, nivel studii G, 

treapta II 

Muncitor calificat, nivel studii G, treapta I 

 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FĂLCOIU 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

28 Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă III 

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă II 

30 Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă II 

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă I 

 

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE CEZIENI 
 

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

20 Asistent medical, nivel studii PL Asistent medical, nivel studii PL,  grad Principal 

51 Muncitor calificat , nivel studii G, 

treaptă  III 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  II 

54 Muncitor calificat , nivel studii G, 

treaptă  III 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  II 

56 Muncitor calificat , nivel studii G, 

treaptă  III 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  II 

57 Muncitor calificat , nivel studii G, 

treaptă  IV 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  III 

58 Muncitor calificat , nivel studii G, 

treaptă  III 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  II 

59 Muncitor calificat , nivel studii G, 

treaptă  III 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  II 

 

                   

 



 

                   CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE CARACAL 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

12 Instructor de educație, 

nivel studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

13 Instructor de educație, 

nivel studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

 

              CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ DRĂGĂNEȘTI-OLT 
 

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

5 Instructor de ergoterapie, nivel 

studii M, treaptă Debutant 

Instructor de ergoterapie, nivel studii M 

10 Asistent medical, nivel studii PL Asistent medical, nivel studii PL, grad Principal 

11 Asistent medical, nivel studii 

PL, grad Debutant 

Asistent medical, nivel studii PL 

12 Asistent medical, nivel studii 

PL, grad Debutant 

Asistent medical, nivel studii PL 

23 Infirmieră, nivel studii G, 

treaptă Debutant 

Infirmieră, nivel studii G 

 

COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI ALTE 

PERSOANE AFLATE ÎN  SITUAȚII DE NEVOIE SLATINA 
 

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care se 

transformă 

9 Administrator, nivel studii M, 

treapta II 

Administrator, nivel studii M, treapta I 

13 Consilier juridic, nivel studii S, 

grad I 

Consilier juridic, nivel studii S, grad IA 

15 Inspector specialitate, nivel 

studii S, grad I  

Inspector specialitate, nivel studii S, grad  IA 

 

       CASELE DE TIP FAMILIAL „LUMINIȚA” SLATINA 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

3 Asistent social, nivel studii S, 

grad Practicant 

Asistent social, nivel studii S, grad Principal 

6 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

8 Educator, nivel studii S 

 

Educator, nivel studii S, grad Principal 

 

      CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. ANDREI” SLATINA 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

11 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

12 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

23 Instructor de educație nivel 

studii M, treaptă Principal 

Educator, nivel studii S 

30 Instructor de educație, nivel 

studii M 

Instructor de educație , nivel studii M, treaptă 

Principal 

 

       CASELE DE TIP FAMILIAL „MUGUREL” SLATINA 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

4 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

51 Muncitor calificat, nivel studii G, 

treaptă  III 

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă  II 

                      



 

                  CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. VALENTIN” SLATINA 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

15 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

16 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S,  grad Principal 

22 Educator, nivel studii SSD Educator, nivel studii SSD, grad Principal 

32 Instructor de educație, nivel studii M Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

33 Instructor de educație, nivel studii M Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

35 Instructor de educație, nivel studii M Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

41 Muncitor calificat, nivel studii G, 

treaptă II 

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă I 

 

CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. MIHAIL” CARACAL 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care se 

transformă 

5 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

6 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

8 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

9 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

17 Instructor de educație, nivel 

studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

19 Instructor de educație, nivel 

studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

21 Instructor de educație, nivel 

studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

24 Instructor de educație, nivel 

studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

31 Asistent medical, nivel  

studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL, grad Principal 

32 Asistent medical, nivel  

studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL, grad Principal 

36 Asistent medical, nivel  

studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL, grad Principal 

 

CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. NICOLAE” CARACAL 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care se 

transformă 

12 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

23 Instructor de educație, nivel studii 

M, treaptă Principal 

Educator, nivel studii S 

 

CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. MARIA” BALȘ 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în 

care se transformă 

11 Educator puericultor, nivel studii PL,  

treaptă Principal 

Educator, nivel studii S 

12 Educator puericultor, nivel studii PL,  

treaptă Principal 

Educator, nivel studii S 

21 Instructor de educație, nivel   

studii M 

Instructor de educație, nivel 

studii M, treaptă Principal 

25 Instructor de educație, nivel  

studii M 

Instructor de educație, nivel 

 studii M, treaptă Principal 

26 Instructor de educație, nivel  

studii M 

Instructor de educație, nivel  

studii M, treaptă Principal 

29 Instructor de educație, nivel  

studii M 

Instructor de educație, nivel  

studii M, treaptă Principal 

 

 



 

CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. ELENA” CORABIA 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016, cu 

modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care se 

transformă 

7 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

8 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

10 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

12 Educator, nivel studii SSD Educator, nivel studii SSD, grad Principal 

22 Instructor de educație, nivel 

studii M 

Instructor educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

23 Instructor de educație, nivel 

studii M 

Educator, nivel studii S 

24 Instructor de educație, nivel 

studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, 

 treaptă Principal 

25 Instructor de educație, nivel 

studii M 

Instructor de educație, nivel studii M,  

treaptă Principal 

26 Instructor de educație, nivel 

studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, 

 treaptă Principal 

 

CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI SLATINA 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care se 

transformă 

6 Logoped, nivel studii S Logoped, nivel studii S, grad Principal 

 

CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI CARACAL 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 

 se transformă 

7 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

 

COMPLEXUL SERVICII „SF. ȘTEFAN” SLATINA 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

16 Muncitor calificat, nivel studii G, 

treaptă III 

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă II 

21 Asistent social, nivel studii S, 

grad Debutant 

Asistent social, nivel studii S, grad Practicant 

 

COMPLEXUL SERVICII SLATINA 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 

 se transformă 

3 Instructor de educație, nivel studii 

M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

7 Instructor de educație, nivel studii 

M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 

Principal 

 

COMPLEXUL SERVICII „AMICII” SLATINA 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

5 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

12 Asistent social, nivel studii S, 

grad Practicant 

Asistent social, nivel studii S, grad Specialist 

 

COMPLEXUL SERVICII „SF. ELENA” CORABIA 
  

Poziţia din Statul de funcţii actual 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/26.05.2016,  

cu modificările și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  

de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  

se transformă 

4 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

8 Instructor de educație, nivel studii 

M 

Instructor de educație, nivel studii M, 

 treaptă Principal 



 

13 Psiholog, nivel studii S, grad 

Practicant 

Psiholog, nivel studii S, grad Specialist 

15 Psiholog, nivel studii S, grad 

Practicant 

Psiholog, nivel studii S, grad Specialist 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 
 

ȘEF SERVICIU 

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

 Angela NICOLAE 

 

Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.15/25.01.2018 

 

Transformarea unor posturi vacante aferente personalului contractual  

din statele de funcții ale serviciilor sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică,  

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 

COMPLEXUL SERVICII PERSOANE ADULTE CORABIA 

- postul vacant de asistent social, grad profesional principal, nivel studii S, din cadrul Centrului de 

îngrijire și asistență – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.3 în statul 

de funcții înscris în anexa nr.31 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de asistent social, grad profesional debutant, nivel studii S; 
 

CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. MIHAIL” CARACAL 

- postul vacant de psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S, din cadrul Caselor de tip 

familial ʺSf.Mihailʺ Caracal – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.2 

în statul de funcții înscris în anexa nr.44 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) se transformă în post de psiholog, grad profesional stagiar, nivel studii S; 

- postul vacant de educator, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul Caselor de tip familial 

ʺSf.Mihailʺ Caracal – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.4 în statul 

de funcții înscris în anexa nr.44 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de educator, grad profesional debutant, nivel studii S; 

- postul vacant de asistent medical, grad profesional principal, nivel studii PL din cadrul Caselor de tip 

familial ʺSf.Mihailʺ Caracal – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.31 

în statul de funcții înscris în anexa nr.44 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) se transformă în post de asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL; 

- postul vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I, nivel studii G din cadrul Caselor de tip 

familial ʺSf.Mihailʺ Caracal – Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere, reparații, deservire 

(poziția nr.50 în statul de funcții înscris în anexa nr.44 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și 

completările ulterioare) se transformă în post de muncitor calificat, treaptă profesională IV, nivel studii G; 
  

         CASELE DE TIP FAMILIAL ʺ SF. NICOLAEʺ CARACAL 

- postul vacant de psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S din cadrul Caselor de tip familial 

ʺSf. Nicolaeʺ Caracal – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.2 în statul 

de funcții înscris în anexa nr.45 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de psiholog, grad profesional stagiar, nivel studii S. 

 
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

 
ȘEF SERVICIU 

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

  Angela NICOLAE 

 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina  aprobate  

prin  Hotărârea  Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 

 
 

Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.429/15.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.430/15.01.2018; 

➢  raportul nr.431/15.01.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.856/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.824/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

➢ raportul nr.838/23.01.2018 al  Comisiei pentru Cultură, Învățâmânt, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii şi Culte; 

➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.22203/07.09.2017 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.8967/11.09.2017; 

➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina  nr.26/17.08.2017; 

➢ Avizul Direcției de Sănătate Publică a Județului Olt transmis cu adresa nr. nr.6548/24.08.2017 înaintată Spitalului 

Județean de Urgență Slatina și înregistrată sub nr.21790/04.09.2017; 

➢ adresa Consiliului Județean Olt nr.10205/10.10.2017 prin care a solicitat Ministerului Sănătății avizul pentru 

modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

➢ Avizul Ministerului Sănătății transmis cu adresa nr.XI/A/56418,61254/FB/12700 /29.11.2017 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.12923/15.12.2017; 

➢ prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.91/24.06.2010  cu privire la aprobarea transferului managementului 

asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de la Direcţia de Sănătate Publică Olt la Consiliul Judeţean Olt; 

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

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

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

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.173/26.10.2017 cu privire la transformarea unor posturi ca urmare a 

promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desființarea a două posturi, în statul de 

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.175/26.10.2017 cu privire la rectificare poziție din Anexa nr.3 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 

Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016; 

➢ prevederile art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din  Legea  nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile 

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

În temeiul art.  91 alin. (1) litera d), alin. (5) lit. a) pct. 3  și art. 97 alin. (1),  art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înscrisă în Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost modificată  și înlocuită cu Anexa nr.3  la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 și rectificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.175/26.10.2017 se modifică  și se înlocuiește cu structura organizatorică înscrisă în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

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



 

și Spitalului Județean de Urgență Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  

 
 

PREŞEDINTELE  

Marius OPRESCU 

                                                                              Contrasemnează  

                                                                              Secretar al județului 

                                                                               ILIE MARINELA -ELENA 

Slatina  25.01.2018 

Nr.16  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ,,pentru” și 1 ”neparticipare la vot” 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

HOTĂRÂRE 

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

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.467/16.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.468/ 16.01.2018; 

- Raportul nr.469/16.01.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.825/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.834/23.01.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.855/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.215/11.01.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.372/12.01.2018; 

- Certificatul de medic specialist nr.34530/03.01.2018, emis de Ministerul Sănătății; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.2/ 11.01.2018; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.3/11.01.2018 referitor la: promovarea 

doamnei medic MIHALCEA TATIANA-CORINA de la gradul de Medic Rezident an IV psihiatrie la gradul de Medic 

Specialist Psihiatrie, la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului managementului 

asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică Olt la Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică Olt și Consiliul 

Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

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

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

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

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

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

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

- prevederile notei nr.1. de la Pct.I. (Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare)  al Criteriilor privind 

angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual din unităţile sanitare publice 

din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și poziția nr.2 de la Pct.I. al Criteriilor;  

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

ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială), 

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

http://www.cjolt.ro/


 

asistenţă medico-socială), lit.a) (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar) subpct.a.1. (Unităţi 

clinice), poziția nr.3, 

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

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2018, se aprobă transformarea postului de medic rezident an IV, 

specialitatea Psihiatrie, nivel studii S, din cadrul Secției Psihiatrie I a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci (poziția nr.5 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017), în post de medic specialist, specialitatea Psihiatrie, nivel studii 

S, ca urmare a confirmării, prin Ordin al Ministrului Sănătății, în grad specialist. 

Art.2. Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în Anexa nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, se modifică în mod corespunzător cu prevederile 

art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane și Managementului Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                              Secretar al județului 

                                                                                                            Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 25.01.2018 

Nr.17 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru”  

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei  

și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.656/19.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 657/19.01.2018; 

- raportul nr.658/19.01.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.854/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.827/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.976/11.01.2018  și nr.1905/18.01.2018, înregistrate la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.361/12.01.2018 și nr.631/18.01.2018 ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului managementului 

asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică Olt la Consiliul Județean Olt; 

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

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

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.173/26.10.2017 cu privire la transformarea unor posturi ca urmare a 

promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desființarea a două posturi, în statul de 

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

- prevederile art.172 alin. (7) și art.180 alin. (1) lit. d)  și alin. (2)  din  Legea  nr.95/2006    privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art. 2 lit. a) și f)  din Legea  nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu     modificările și completările 

ulterioare; 



 

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

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

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

completat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.244/2017 ;  

- prevederile art.16 lit.e) și art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului      nr.162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, 

aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare;     

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

privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

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

- prevederile art.1, pct.3 lit. a) din Ordinul Ministrului Sănătății nr.921/2006 privind stabilirea atribuțiilor comitetului 

director din cadrul spitalului public;  

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența 

medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1.778/2006 

privind aprobarea normativelor de personal; 

- prevederile art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie şi terapie 

intensivă din unităţile sanitare, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1500/2009,  competat prin Ordinul 

Ministrului Sănătății nr.388/2010.; 

- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire 

şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

- prevederile art.1 pct.1 din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1706/2007 privind conducerea și organizarea 

unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(4) și art.7 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.375/2006 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea centrelor de sănătate mintală; 

- prevederile art.1 și art.3 alin.(1) din Ordinul Ministrului Sănătății nr.975/2012 privind organizarea structurii de 

management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a 

autorităților administrației publice locale, 

- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.728/17.11.2017 referitor la promovarea în funcția de 

biolog principal  a d-nei Bălută Lavinia Mariana, Biolog specialist la Dispensarul TBC Slatina; 

- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.811/21.12.2017 referitor la trecerea în anul II de 

rezidențiat a d-nei. Dumitrescu Mihaela -Corina, farmacist rezident anul I, pe post; 

- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.623/31.08.2017 referitor la încetarea contractului 

individual de muncă al d-nei Giurea Nina, asistent medical principal, la secția O.R.L.; 

- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.176/22.02.2017 referitor la încetarea contractului 

individual de muncă al d-nei Tudoroiu Elena, soră medicală principală la Secția psihiatrie; 

- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.825/29.12.2017 referitor la schimbarea locului de 

muncă d-nei. Morărescu Dorina Claudia, asistent medical principal la Cabinetul obsterică –ginecologie din cadrul 

Ambulatoriului integrat spitalului; 

- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.798/19.12.2017 referitor la schimbarea locului de 

muncă d-nei. Brînzan Gabriela Carmen, asistent medical principal BFT la Secția recuperare, medicină fizică și 

balneologie; 

- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.360/29.05.2017 referitor la nominalizarea d-nei Ioana 

Alina Liliana, asistent medical principal, specialitatea igienă/medicină generală, cu specializarea nutriție și dietetică la 

Secția pediatrie, să desfășoare activitate la dietetică în cadrul aceleiasi secții; 

- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.361/29.05.2017 referitor la nominalizarea d-nei 

Gherghe Florentina Cristina, asistent medical principal cu studii superioare, specialitatea medicină generală la Secția 

pediatrie, să desfășoare activitate la dietetică în cadrul aceleiasi secții; 

- Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.575/23.08.2017 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical cu studii PL a d-nei Minzala Sanda Iuliana, asistent medical debutant, la secția gastroenterologie; 

- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.1/18.01.2018. 
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În temeiul art.  91 alin. (1) litera a) și d)  alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3  și art. 97 alin. (1),  art. 98 coroborat 

cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 Se aprobă numărul de 2356 posturi pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, după cum 

urmează: 

       - personal de conducere(comitet director)              -       4  posturi; 

          - personal medico – sanitar                                      -  2140  posturi; 

            - personal tehnic, economic, informatică, 

                     şi administrativ                                                       -      76  posturi;  

                  - personal de întreținere și de deservire                  -    136  posturi                                                                            

            TOTAL                                                                -  2.356 posturi 

Art.2 Organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina înscrise în anexele 

nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare, se modifică și 

se înlocuiesc cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2  care  fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.02.2018 și se comunică Direcției 

Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Spitalului Județean de Urgență Slatina, în vederea 

aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  
 

PREŞEDINTELE  

Marius OPRESCU 

                                                                              Contrasemnează  

                                                                              Secretar al județului 

                                                                               ILIE MARINELA -ELENA 

Slatina  25.01.2018 

Nr.18  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi ,,pentru” și 1 ”neparticipare la vot” 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

referitor la:  

-  revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu  privire la însușirea  

Inventarului bunurilor care aparţin  domeniului public al Jdețului Olt; 

-  modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, 

însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările 

ulterioare 
 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 672 din 22.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 673 din 22.01.2018; 

- Raportul comun nr. 674 din 22.01.2018 al Direcției Tehnice și Investiții și al Direcției Economice, Buget-Finanțe, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr. 813 din 23.01.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Raportul nr. 828 din 23.01.2018 al Comisiei pentru muncă și protecție socială, activități sportive și de agrement; 

- Raportul nr. 833 din 23.01.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Raportul nr. 853 din 23.01.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii;  

http://www.cjolt.ro/


 

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

public al Judeţului Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Olt, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, art.20 și art.21 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunelor, 

orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999;  

- Prevederile pct.1,6,7 și 8 din Normele Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/1999, 

modificată prin Legea nr. 259/2007;  

- Prevederile art.7 alin.(1) și (3) și art.8 alin.(1) din Legea contabilității nr. 82/1991, (r. 4), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

- Raportul de evaluare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Județului Olt nr. 1269 din 15.12.2016, 

întocmit de expert autorizat ESD EXPERT OPREA S.R.L., 

În temeiul art.91 alin. (1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.c) și art.120 din 

Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu privire la 

însușirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt.   

Art.2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt însușit prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, se 

completează și se înlocuiește cu Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt înscris 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef al Județului, Direcției Economice, Buget-

Finanțe, Direcției Tehnice și Investiții, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport și Serviciului 

Financiar-Contabilitate din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii 

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

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                                      Contrasemnează                                                                                                                          

                                                                                                         Secretar al Județului 

                                                                                                                                          Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 25.01.2018 

Nr. 19 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru”. 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 
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II. Rapoarte 

1. Rapoarte cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni,  

în perioada 01.01.2017 – 31 decembrie 2017. 

 
RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru administratie publica, juridica, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit într-un număr de 25 

de şedinţe, personal participând la toate.    

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi 

„contra” pentru fiecare caz în parte. 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

-  desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

- exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 

- -constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi 

servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; - modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016. 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 

01.05.2013-30.06.2019 

-atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Mateus Tur SRL 

-modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

- aprobare transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

- repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul Judeţului Olt 

-aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2017 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călărași, pentru anul 2017 

-aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de 

spectacole; - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea 

comisiei de evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 
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- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru 

„Ştefan Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul 

Naţional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea 

Concursului - Festival interjudețean de teatru școlar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană 

de Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-transformare posturi în statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) - Slatina 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul Judeţului Olt 

-prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în 

valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului” 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-constatarea încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de 

lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din judeţul Olt 

-aprobarea proiectului "Reabilitare termica pentru îmbunătățirea eficientei energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului 

Județean Olt - Centrul Militar Județean Olt" si a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 

-alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetului Județului Olt pe 

anul 2017 

-  transformare post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

- transformare posturi in statul de funcții al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- transformare posturi in statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
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- reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si funcționare a Comisiei pentru 

Protecția Copilului Olt 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin munca, la 

nivelul Județului Olt 

-aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție 

publica de cultura din subordinea Consiliului Județean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si 

desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- atribuirea unei licenţe de trase pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Dinu Tudor Intim SNC, pe ruta Caracal - Comanca - Deveselu 

-trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 703D 

- includerea în domeniul public al Judeţului Olt, a unor imobile şi a terenului aferent situate în comuna Spineni, judeţul Olt, în care 

funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de 

Arte şi Meserii, în baza propunerii formulate împreună cu domnul Radu Marian, unde a fost adus un amendament în vederea înființării unei 

clase de pictură, respectiv înființarea postului de instructor, nivel studii M, treapta profesională 3, la Școala Populară de Arte și  

Meserii, în orașul Balș. 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de 

către managerul Muzeului Judeţean Olt 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

-transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi 

vacante şi mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

-  aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 642, Stoeneşti (intersecţie DN6) - Giuvărăşti (limită judeţul Teleorman)“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ 

-   aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Olt prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 

1985/1305/5805/2016 

-- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, 

desființarea a două posturi, în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; - aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul 

Județean de Urgență Slatina. 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-rectificarea poziţiei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 

pentru anul 2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 

2018 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și la cotele defalcate 

din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, 

a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 
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- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi 

profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din 

domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, 

judeţul Olt 

- modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcții al 

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balș, Judeţul Olt“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică 

pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene 

și Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA” 

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei 

de analiză, a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de 

Apă Olt” S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice 

de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, 

cu modificările ulterioare 

-  însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării 

acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

ASAN IONELA –ANDREEA 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate  pe  domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate pe principalele domnii de activitate este şi   Comisia pentru studii economico – sociale, buget – 

finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului denumită pe  scurt Comisia buget - finante,    al carui 

membru sunt ,  s-a întrunit într-un număr de  29 de   şedinţe , si s-au  analizat documente referitoare la :  

Avizarea Proiectelor de hotarâri  s-a efectuat în urma aprofundarii documentelor care au stat la baza redactarii acestora, cât si ca 

urmare a dezbaterilor în plenul comisiei. 

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

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2016 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în 

Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători 

legali ai acestora pentru anul 2017 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 

2017 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 

Consiliului Județean Olt 

- modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în 

domeniul public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt 
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- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA 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 funcţionare şi/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale acces - Centru de 

primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt” 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: 

aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor 

taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 

- repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

 -repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

-aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 

 -aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2016 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna februarie 2017 

-aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

-aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii 

noi „Lucrări de modernizare drumuri judeţene de DJ544A şi DJ644“ şi a documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-

economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanţare 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiective de investiţii 

„lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E şi DJ643C“ finanţate prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și 

modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru 

proiectul „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural” 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 

546, Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului 

de parteneriat 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2016 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2017 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2016 

-aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

-darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-  modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2017 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru 

„Ştefan Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul 

Naţional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 
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- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de 

spectacole; - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea 

Concursului - Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

-  aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Realizare sediu de ambulanţă în municipiul Caracal“ 

-- rectificarea bugetului judeţului Olt, pe anul 2017 

-  acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană 

de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, 

Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de 

parteneriat 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi 

modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2017 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Pavilion Geronto-Psihiatrie şi Adicţii la Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci“ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în 

valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de 

lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,   începând cu data de 1 iulie 2017 

-  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 iulie 2017 -  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din 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-economice pentru obiectivele de investitii „Construire podete tubulare noi pe drumurile judetene 

din judetul Olt“: DJ 546C, DJ546E, DJ643, DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, DJ657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A 

  - aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice pentru sediul Consiliului Judetean Olt“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

 -aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si 

a cheltuielilor legate de proiect 

- consultarea cetatenilor judetului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanati judetului Olt 
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- alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetului Judetului Olt pe 

anul 2017 

-aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 

la Consiliul Judetean Olt“ 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Balș” 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2017 

- rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 

-  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2016 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare la Spitalulul de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, comuna Schitu, judeţul Olt“ 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, 

comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km. 21+050“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii 

nou „Modernizare drum judeţean DJ544A, km. 0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa“, inclus pentru finanţare prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparaţii şi de modernizare la clădirea fostă 

Cantină + centrală termică, Centrul de plasament Cireşarii Corabia“ 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru anul 2018 

 - aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 

pentru anul 2018 

-   aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Octombrie 2017 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate 

din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, 

a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2017 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii 

îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate 

- modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2017 

-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-   modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare 

termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

-  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 NOIEMBRIE 2017 

- acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, 

Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional 

„FOOTBALL CUP BARCELONA” 

- aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2017 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de 

Apă Olt” S.A. cu aport în numerar 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2016 

- rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - 

aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-  aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și 

a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018 
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- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și 

versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui” 

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, republicata ,cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

Barbulete Ion Adrian 

                                                                                            

 

           

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
         

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 25 şedinţe, personal am participat : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

 - la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 

- la constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

 - transformări de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și 

servicii sociale fără personalitate juridică din structura directiei; - modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-  la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2017 şi împuternicire 

Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt 

- la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

-aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- la modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: 

aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor 

taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

 - aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Olt; 

 - desemnarea comisiilor de evaluare și a secretariatului comisiilor de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a contestațiilor 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-

Vest Oltenia 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul Judeţului Olt 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Raissan Sprintour SRL 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de 

spectacole; - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ 

-  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 

-  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt; 
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-transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 - aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“   

-  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

-  transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020     

-  înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

  -  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul Judeţului Olt    

- reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“  

 -  reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt     

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-  încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de 

lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017   

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017  

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 iulie 2017 

-  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

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

- transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-  transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru 

Protectia Copilului Olt 

 -   inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la 

nivelul Judetului Olt     

-  aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie 

publica de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si 

desemnarea comisiei de solutionare a contestatiilor    

-  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 703D 

-desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2016 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de 

Arte şi Meserii 
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  - aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului 

de către managerul Muzeului Judeţean Olt 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ 

Slatina, pentru anul şcolar 2017-2018 

- desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de 

Asistenţă Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural 

Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-la rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi 

vacante şi mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

-la desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformare a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, 

desfiinţarea a două posturi, în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; aprobarea numărului de posturi pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

-  rectificare poziție din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a 

statului de funcții pentru Spitalul Județean de  

Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate  prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr     227/15.12.2016 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 

pentru anul 2018 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 

2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-  aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi 

profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din 

domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, 

judeţul Olt 

- modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al 

Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard 

Guţică - Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-   aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 - aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei 

de analiză, a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de 

Apă Olt” S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de 

Apă Olt” S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - 

aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

 -aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIER JUDEȚEAN 

Belinski Pavel 
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RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 100 din 24.06.2016, desfășurându-și 

activitatea în ședințe de lucru şi analiză. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. 

În anul 2017 au fost analizate si dezbătute cu argumente „pro” si „contra” următoarele  hotărâri: 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 

Consiliului Județean Olt; 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în 

domeniul public al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt; 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“; 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale acces - Centru de 

primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt; 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 

01.05.2013- 30.06.2019; 

- atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

MATEUS TUR S.R.L.; 

- aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt pentru perioada 2016-2020; 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-

Vest Oltenia; 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice 

de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, 

cu modificările ulterioare; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.; 

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2017; 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții 

„Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C” finanțate 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență nr. 28/2013; 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții 

noi „Lucrări de modernizare drumuri județene de DJ544A și DJ644“ și a documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-

economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanţare 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și 

modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru 

proiectul „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 

546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului 

de parteneriat; 

- aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Asociația Localităților și Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017; 

- aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelului Județului Olt, reactualizat pentru anul 2017; 

- aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administrației şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, a unor imobile din domeniul public al județului Olt; 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal; 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”; 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt; 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt; 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

EDYTRANS OLITUR 2006 SRL; 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) – Scorniceşti; 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt; 



 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și 

modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020; 

- aprobarea delegării parțiale a gestiunii unor activități specifice ale serviciului public de administrare a drumurilor județene, având ca 

obiect activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului 

Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci” 

- stabilire indemnizație maximă lunară pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021; 

- aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului 

de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente 

ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului 

de Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul 

Olt; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului 

Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vilă de Protocol” și a cheltuielilor legate de 

proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă 

Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții „Construire podețe tubulare pe drumurile județene din 

județul Olt DJ 546C, DJ546E, DJ 643, DJ643C, DJ644, DJ 644A, DJ653, DJ 657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A”; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecție a Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” ” 

și a cheltuielilor legate de proiect; 

- consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt; 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 

la Consiliul Judetean Olt“; 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona 

drumului județean DJ 703D; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

DINU TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL – COMANCA – DEVESELU; 

- includerea în domeniul public al Județului Olt, a unor imobile și a terenului aferent situate în comuna Spineni, județul Olt, în care 

funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni; 

- aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții ”Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, comuna Schitu, județul Olt”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 679B, limită județ 

Teleorman – comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-13+900, L=400m”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, 

comuna Cungrea, sat Spătaru, jud Olt, km 21+050”; 

- aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ642, Stoenești (intersecție DN6) – Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat; 

- aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

nou „Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu; 

- încetarea mandatului de consilier județean al doamnei Sulger Cornelia; 

- completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Olt; 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din 

domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, 

județul Olt; 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat; 

- modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică 

pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și 

a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018; 

- aprobare taxe pentru anul 2018; 



 

- revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Slatina în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-

Greci; 

- 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; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat de DJ 703D, 

comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900”; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și 

versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui”; 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcționare a 

comisiei, cu modificările ulterioare; 

- constituire comisie specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt. 

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-au analizat  un număr de  663 documentaţii de urbanism din care: 419 documentații pentru 

emiterea certificatelor de urbanism, 161 documentaţii pentru emiterea autorizațiilor de construire, 24 documentații pentru emiterea 

autorizațiilor de desființare, 38 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism, 19 prelungire autorizaţii de construire și 2 

prelungiri autorizații de desființare. Materialele prezentate spre analiză acestei comisii au fost consemnate în Registrul de procese verbale. 

 În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 

Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier județean 

Ion Lucian BONDRESCU 

                

                                                                                         

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru administratie publica, juridica, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit într-un număr de 25 

de şedinţe, personal participând la toate.    

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi 

„contra” pentru fiecare caz în parte. 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

-  desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

- exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 

- -constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi 

servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; - modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016. 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 

01.05.2013-30.06.2019 

-atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Mateus Tur SRL 

-modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

- aprobare transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8028.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8032.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8054.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7947.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8054.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8028.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7945.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8029.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7949.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7949.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7947.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8032.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7948.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7949.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8029.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8053.pdf


 

- repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul Judeţului Olt 

-aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2017 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017 

-aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de 

spectacole; - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea 

comisiei de evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru 

„Ştefan Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul 

Naţional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea 

Concursului - Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană 

de Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) - Slatina 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

 înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul Judeţului Olt 

-prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în 

valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

„Doina Oltului” 

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 
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-constatarea încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de 

lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din judeţul Olt 

-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 proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-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 

-  transformare post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru 

Protectia Copilului Olt 

- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la 

nivelul Judetului Olt 

-aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie 

publica de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si 

desemnarea comisiei de solutionare a contestatiilor 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- atribuirea unei licenţe de trase pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Dinu Tudor Intim SNC, pe ruta Caracal - Comanca - Deveselu 

-trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 703D 

- includerea în domeniul public al Judeţului Olt, a unor imobile şi a terenului aferent situate în comuna Spineni, judeţul Olt, în care 

funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de 

Arte şi Meserii 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de 

către managerul Muzeului Judeţean Olt 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

-transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi 

vacante şi mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

-  aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 642, Stoeneşti (intersecţie DN6) - Giuvărăşti (limită judeţul Teleroman)“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ 

-   aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Olt prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 

1985/1305/5805/2016 
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- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, 

desființarea a două posturi, în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; - aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul 

Județean de Urgență Slatina. 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-rectificarea poziţiei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 

pentru anul 2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 

2018 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate 

din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, 

a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi 

profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din 

domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, 

judeţul Olt 

- modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcții al 

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică 

pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, 

Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional 

„FOOTBALL CUP BARCELONA” aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei 

de analiză, a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de 

Apă Olt” S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice 

de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, 

cu modificările ulterioare 

-  însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării 

acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
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RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

În conformitate cu art. 51, alin.(4) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 

și art. 113 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, prezint în sinteză, activitatea desfășurată în calitate de 

consilier județean. 

Am fost validat  consilier judetean din partea PNL Olt in sedinta CJ Olt din data de 23 februarie 2017. Din momentul validarii am 

participat la 11 sedinte ordinare, 2 sedinte extraordinare si mai multe sedinte in comisiile de specialitate din care am facut parte.  

Mentionez ca  in perioada februarie - octombrie 2017 am facut parte din Comisia pentru agricultura, industrie, servicii publice si 

comert. In aceasta perioada, in comisia mai sus mentionata, am analizat si am avizat  spre aprobare proiecte de hotarare referitor la: 

- Actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 

01.05.2013-30.06.2019 

- Atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

Comerciale Mateus Tur SRL 

- Aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- Desemnarea reprezentantului Judeţului Olt în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-

Vest Oltenia 

- Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

comisiei, cu modificările ulterioare 

- Atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

- Aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

- Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-  Aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

- Modificarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- Darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

- Stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2017 

- Aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” Slatina la organizarea 

Concursului - Festival interjudețean de teatru școlar “Eugen Ionescu”, ediția a V-a 

- Aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal” 

- Completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- Aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului” 

- Aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

- Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt. 

- Atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

Comerciale EDYTRANS OLITUR 2016 S.R.L. 

- Atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA   (SINEȘTI )- SLATINA 

- Atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- Actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt 

- Aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020 

- Completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017 

- Prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

-  Stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- Aprobarea/ avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului 

de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente 

ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului 

de Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul 

Olt 

- Aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă 

Olt ” și a cheltuielilor legate de proiect 

- Aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

- Consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 

- Aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ” Instalație de detecție, semnalizare și avertizare 

incendiu la Consiliul Județean Olt” 

- Transformare posturi în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii 



 

- Reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru 

Protecția Copilului Olt 

- Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru 

Educație Incluziva Balș“ 

- Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- Aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- Trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona 

drumului județean DJ 703D 

-  Atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 

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

- Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, comuna Schitu, județul Olt 

- Aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

- Aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii ,,Construire pod nou din beton armat pe  DJ 703D, 

comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 21+050,, 

- Tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

- Aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

nou ,,Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare, prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

- Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și de modernizare la clădirea fostă 

Cantină + centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii Corabia” 

- Transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- Aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavăţu 

Din luna noiembrie activez in Comisia pentru studii economice – sociale, buget – finante, integrare europeana, administrarea 

domeniului  public si privat al judetului, in care am analizat si avizat propunerile de hotarire referitoare la: 

- Acordare premii pentru sportivii si antrenorii din judetul Olt, care au obtinut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, 

Europene, si balcanice – sporturi olimpice si echipei de fotbal Athletic Slatina pentru castigarea turneului international”FOOTBALL CUP 

BARCELON” 

- Aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului Olt la data de 30.11.2017 

- Aprobarea participarii judetului Olt, reprezentat prin Consiliul Judetean Olt ,la majorarea capitalului social al S.C”Compania de 

Apa Olt”” S.A. cu aport in numerar 

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

anului 2016 

- Rectificarea bugetului pe anul 2017 

- Aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii Slatina in anul 2017-2018; aprobarea 

unor taxe si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2018 

- Aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces la drumurile judetene precum si 

a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor judetene pentru anul 2018 

- Darea in folosinta a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt si in administrarea DGASPC OLT 

- Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Consolidarea corpului drumului, terasamentelor si 

versantului pe drumul judetean DJ 546, comuna Teslui. 

In aceasta perioada de timp, atat in comisii cat si in plenul CJ Olt am avut mai multe interpelari, propuneri sau initiative personale sau 

impreuna cu consilierii PN. Dintre acestea pot sa enumar urmatoarele: 

- Am propus in plenul sedintei, ca membru al comisiei pt. Agricultura, industrie si servicii publice, obligativitatea ca agentii 

economice ce asigura transportul local public in judetul Olt, sa afiseze in statiile puse la dispozitie de catre primarii toate informatiile cu 

privire la operatorul de transport, telefon dispecerat, orar functionare etc., pentru informarea corecta, intr-un loc decent, a locuitorilor 

judetului. 

- Am propus si am inceput documentarea si pregatirea documentatiei pentru achizitionarea unei instalatii de neutralizare a deseurilor 

periculoase pentru SJU Slatina, urmand ca SJU sa nu mai plateasca firme private pentru distrugerea si eliminarea deseurilor periculoase, mai 

mult putand sa presteze servicii pentru toate spitalele, policlinicile si cabinetele medicale de stat si private, urmand ca toate incasarile sa 

mearga spre suplimentarea  fondului de salarizare al medicilor. 

- Am demarat documentarea, stabilirea valorii estimative si gasirea surselor de  finantare pentru  realizarea unui heliport, cu balizaj, 

activ zi si noapte, in incinta sau pe cladirea blocului materno – infantil al SJU Slatina, investitie necesara salvarii de vieti omenesti in judetul 

nostru. 

- Am demarat, impreuna cu colegii consilieri PNL, pregatirea documentatiei pentru realizarea in cele 2 bazine legumicole ale 

judetului, respectiv Izbiceni si Plesoiu, de catre primarii in parteneriat cu CJ Olt, a doua depozite cu temperatura controlata pentru facilitarea 

comercializarii legumelor producatorilor locali catre marii retaileri. 

- Am vizitat mai multe obiective realizate de catre CJ Olt si am fost prezent in mai multe institutii din subordinea CJ Olt pentru a afla 

problemele cu care se confrunta personalul angajat. 

- M –am deplasat in mai multe comune din judet unde am avut intalniri cu primari sau consilieri locali pentru a cunoaste problemele 

si doleantele locuitorilor. 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8563.pdf


 

- Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean.  

In conformitate cu legea 393/2004, privind statutul alesilor locali, in aceasta perioada, pentru participarea la sedintele ordinare sau in 

comisii am primit o indemnizatie. O parte din aceasta indemnizatie am folosit-o pentru a-mi acoperi cheltuielile de deplasare din teritoriu 

precum si pentru a sponsoriza, cu ocazia sarbatorilor de iarna, o actiune de oferire cadouri a copiilor cu nevoi speciale a Gradinitei din Slatina 

ce apartine de Scoala pentru copii cu nevoi speciale Bals, institutie in subordinea CJ Olt. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean, 

cu respectarea Legii 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată, și a Legii Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Consilier județean 

Dumitru Căleală 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate  pe  domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate pe principalele domnii de activitate este şi   Comisia pentru studii economico – sociale, buget – 

finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului denumită pe  scurt Comisia buget - finante,    al carui 

membru sunt ,  s-a întrunit într-un număr de 29 de   şedinţe , si s-au  analizat documente referitoare la :  

Avizarea Proiectelor de hotarâri  s-a efectuat în urma aprofundarii documentelor care au stat la baza redactarii acestora, cât si ca 

urmare a dezbaterilor în plenul comisiei. 

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

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2016 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în 

Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători 

legali ai acestora pentru anul 2017 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 

2017 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 

Consiliului Județean Olt 

- modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în 

domeniul public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA 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 funcţionare şi/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale acces - Centru de 

primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt” 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: 

aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor 

taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 

- repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

 -repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

-aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 

 -aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 
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-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2016 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna februarie 2017 

-aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

-aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii 

noi „Lucrări de modernizare drumuri judeţene de DJ544A şi DJ644“ şi a documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-

economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanţare 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiective de investiţii 

„lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E şi DJ643C“ finanţate prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și 

modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru 

proiectul „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural” 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 

546, Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului 

de parteneriat 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2016 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2017 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2016 

-aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

-darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-  modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2017 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru 

„Ştefan Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul 

Naţional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de 

spectacole; - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea 

Concursului - Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

-  aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Realizare sediu de ambulanţă în municipiul Caracal“ 

-- rectificarea bugetului judeţului Olt, pe anul 2017 

-  acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană 

de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 
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-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, 

Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de 

parteneriat 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi 

modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2017 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Pavilion Geronto-Psihiatrie şi Adicţii la Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci“ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în 

valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de 

lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,   începând cu data de 1 iulie 2017 

-  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 iulie 2017 -  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din 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-economice pentru obiectivele de investitii „Construire podete tubulare noi pe drumurile judetene 

din judetul Olt“: DJ 546C, DJ546E, DJ643, DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, DJ657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A 

  - aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice pentru sediul Consiliului Judetean Olt“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

 -aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si 

a cheltuielilor legate de proiect 

- 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-economice pentru obiectivul de investitii „Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 

la Consiliul Judetean Olt“ 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Balș” 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2017 

- rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 

-  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2016 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare la Spitalulul de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, comuna Schitu, judeţul Olt“ 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, 

comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km. 21+050“ 
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- aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii 

nou „Modernizare drum judeţean DJ544A, km. 0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa“, inclus pentru finanţare prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparaţii şi de modernizare la clădirea fostă 

Cantină + centrală termică, Centrul de plasament Cireşarii Corabia“ 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru anul 2018 

 - aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 

pentru anul 2018 

-   aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Octombrie 2017 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate 

din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru  

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 

pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2017 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii 

îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate 

- modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2017 

-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

- modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică 

pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

-  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 NOIEMBRIE 2017 

- acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, 

Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional 

„FOOTBALL CUP BARCELONA” 

- aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2017 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de 

Apă Olt” S.A. cu aport în numerar 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2016 

- rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - 

aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-  aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și 

a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și 

versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui 

. În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, republicata ,cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

           Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 

6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru administratie publica, juridica, apararea 

ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

           În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit într-un număr de 25 de 

şedinţe, personal participând la toate.    

       În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi 

„contra” pentru fiecare caz în parte. 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

-  desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

- exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 

- -constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; - modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016. 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

-atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Mateus 

Tur SRL 

-modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- aprobare transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

- repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

-aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2017 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi 

Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017 

-aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de 

evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de 

Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
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- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) - Slatina 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

-prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” 

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-constatarea încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din judeţul Olt 

-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 proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-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 

-  transformare post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt 

-aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
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- atribuirea unei licenţe de trase pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Dinu 

Tudor Intim SNC, pe ruta Caracal - Comanca - Deveselu 

-trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona drumului 

judeţean DJ 703D 

- includerea în domeniul public al Judeţului Olt, a unor imobile şi a terenului aferent situate în comuna Spineni, judeţul Olt, în care 

funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

-  aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 642, Stoeneşti (intersecţie DN6) - Giuvărăşti (limită judeţul Teleroman)“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-   aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 

-- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desființarea a 

două posturi, în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; - aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul Județean de 

Urgență Slatina. 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

--rectificarea poziţiei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 

2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, 

a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din domeniul 

public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţul Olt 

- modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii 

Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a cheltuielilor 

legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA” 

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 
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- aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu 

modificările ulterioare 

-  însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județul 

Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării acestora şi 

respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii şi 

consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales consilier 

judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu 

respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

COPILĂU  JENEL 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

     Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

    În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în 

cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi 

de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 25 şedinţe, personal am participat : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

 - la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 

- la constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

 - transformări de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura directiei; - modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-  la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2017 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

- la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

-aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- la modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

 - aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Olt; 

 - desemnarea comisiilor de evaluare și a secretariatului comisiilor de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a contestațiilor 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Raissan Sprintour SRL 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 
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-  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt; 

-transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“   

-  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

-  transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020     

-  înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

  -  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt    

- reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“  

 -  reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt     

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-  încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017   

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017  

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 iulie 2017 

-  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

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

- transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-  transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

 -   inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt    

-  aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor    

-  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona drumului 

judeţean DJ 703D 

-desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru 

anul şcolar 2017-2018 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2016 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 
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  - aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

- desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-la rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

-la desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformare a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desfiinţarea a 

două posturi, în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; aprobarea numărului de posturi pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Slatina 

-  rectificare poziție din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului 

de funcții pentru Spitalul Județean de  

Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate  prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr     227/15.12.2016 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 

anul 2018 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-  aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din domeniul 

public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţul Olt 

- modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - 

Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-   aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 - aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - aprobarea 

unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

 -aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

   În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu 

respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEȚEAN 

CRUȘOVEANU IONEL BOGDAN 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

       Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8558.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8603.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8551.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8559.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8553.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8558.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8567.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8551.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8611.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8552.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8562.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8601.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8597.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8539.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8539.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8611.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8568.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8549.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8536.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8555.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8566.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8605.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8554.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8555.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8603.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8536.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8562.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8562.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8549.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8607.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8605.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8566.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8607.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8601.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8555.pdf


 

        În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în 

cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate ştiintifică, 

sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie 

la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

         În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit într-un număr de 

25 şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare :  

 - încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele 

pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai 

acestora pentru anul 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 

-  darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Olt 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

-exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

- modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- aprobare transformare post uri  în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Olt; desemnarea comisiilor de evaluare şi a secretariatului comisiilor de evaluare şi desemnarea comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor 

-  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Februarie 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 

  - încetarea calităţii de membru în comisia de evaluare; - aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de 

evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea  comisiei de soluționare a contestațiilor 

-  asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 

Judeţul Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 
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-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

-aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2017 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

 înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“  

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 
-stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

 stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

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

-transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

-transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt 

- aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru 

anul şcolar 2017-2018 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

-- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

-desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 
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- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - 

Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; 

 - aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-   aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

-  aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier Județean 

Dima Iulia Daniela 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 

6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

             Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi COMISIA PENTRU AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui membru sunt. 

 În perioada  mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la : 

 -  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt 

- constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară Centru şi cale acces - Centru de primire în 

regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt“ 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

-  atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Mateus Tur SRL 

 -aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- desemnarea reprezentantului Judeţului Olt în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 

-modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, 

cu modificările ulterioare 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 
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-  aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

-modificarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-  stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2017 

- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudețean de teatru școlar “Eugen Ionescu”, ediția a V-a 

-aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal” 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului”;  

- aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt. 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

EDYTRANS OLITUR 2016 S.R.L. 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA   (SINEȘTI )- SLATINA 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt 

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

-  stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

-aprobarea/ avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 

-aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ” Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la 

Consiliul Județean Olt” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Lucrari de fatade si acoperis la Centrul Scolar pentru Educatie 

Incluziva Bals“ 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

  -aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului 

județean DJ 703D 

-  atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU 

TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL– COMANCA – DEVESELU 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, județul Olt” 

-  aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

-aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii ,,Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 21+050,, 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții nou 

,,Modernizare drum judetean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și de modernizare la clădirea fostă Cantină + 

centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii Corabia” 

- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
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-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavăţu 

-acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul 

public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt 

-aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000–KM 25+240,Bobu–Voineasa – Balș, Județul Olt”, a cheltuielilor 

legate de proiect și a acordului de parteneriat 

- modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

-  darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui” 

-„Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu 

respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

CONSILIER JUDEŢEN 

Drăghicescu Dragoș Nicolae 

 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
         

           Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate ştiintifică, 

sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie 

la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit într-un număr de 25 

şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele 

pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai 

acestora pentru anul 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 

-  darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Olt 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

-exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

- modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- aprobare transformare post uri  în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
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- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Olt; desemnarea comisiilor de evaluare şi a secretariatului comisiilor de evaluare şi desemnarea comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor 

-  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Februarie 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 

  - încetarea calităţii de membru în comisia de evaluare; - aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de 

evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea  comisiei de soluționare a contestațiilor 

-  asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 

Judeţul Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

-aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2017 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

 înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“  

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

 stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

-consultarea cetatenilor judetului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanati judetului Olt 
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-transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

-transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt 

- aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru 

anul şcolar 2017-2018 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

-- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

-desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - 

Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; 

 - aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-   aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

-  aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”  

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 
 

Consilier Județean 

DUMITRESCU VIOREL 
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RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
                

           Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 

6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru administratie publica, juridica, apararea 

ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit într-un număr de 25 

de şedinţe, personal participând la toate.    

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi 

„contra” pentru fiecare caz în parte. 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

-  desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

- exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 

- -constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; - modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016. 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

-atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Mateus 

Tur SRL 

-modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- aprobare transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

- repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

-aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2017 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi 

Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017 

-aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de 

evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7948.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8146.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8172.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8054.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7947.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8032.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8148.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8060.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8129.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8053.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7949.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8146.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7949.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8140.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8028.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7949.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8128.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8148.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8032.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7945.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8137.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8054.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8148.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8060.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8029.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8149.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8138.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8140.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8028.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8131.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8136.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8029.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8128.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7947.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8138.pdf


 

- aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de 

Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) - Slatina 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

 înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

-prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” 

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-constatarea încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din judeţul Olt 

-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 proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-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 

-  transformare post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt 

-aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor 
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-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- atribuirea unei licenţe de trase pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Dinu 

Tudor Intim SNC, pe ruta Caracal - Comanca - Deveselu 

-trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona drumului 

judeţean DJ 703D 

- includerea în domeniul public al Judeţului Olt, a unor imobile şi a terenului aferent situate în comuna Spineni, judeţul Olt, în care 

funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

-  aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 642, Stoeneşti (intersecţie DN6) - Giuvărăşti (limită judeţul Teleroman)“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-   aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 

- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desființarea a 

două posturi, în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; - aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul Județean de 

Urgență Slatina. 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-rectificarea poziţiei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei şi a statului 

de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 

2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, 

a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din domeniul 

public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţul Olt 

- modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii 

Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a cheltuielilor 

legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC  
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SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP BARCELONA” 

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu 

modificările ulterioare 

-  însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării 

acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

GALAN VALERIA 

 

 

 
RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
         

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 25 şedinţe, personal am participat : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

 - la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 

- la constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

 - transformări de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura directiei; - modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-  la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2017 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

- la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

-aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- la modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

 - aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Olt; 

 - desemnarea comisiilor de evaluare și a secretariatului comisiilor de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a contestațiilor 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 
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- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Raissan Sprintour SRL 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 

-  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt; 

-transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 - aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“   

-  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

-  transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020     

-  înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

  -  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt    

- reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“  

 -  reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt     

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-  încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017   

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017   

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 iulie 2017 

-  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

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

- transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-  transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

 -   inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt     

-  aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor    

-  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 
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-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona drumului 

judeţean DJ 703D 

-desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru 

anul şcolar 2017-2018 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2016 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

  - aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

- desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-la rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

-la desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformare a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desfiinţarea a 

două posturi, în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; aprobarea numărului de posturi pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Slatina 

-  rectificare poziție din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului 

de funcții pentru Spitalul Județean de  

Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate  prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr     227/15.12.2016 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 

anul 2018 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-  aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din domeniul 

public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţul Olt 

- modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - 

Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-   aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 - aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - aprobarea 

unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

 -aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier JUDETEAN 

Gheorghe Ionel Cristian 
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RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Comisia pentru organizarea și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice și protecția mediului, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 100 din 24.06.2016, desfășurându-și 

activitatea în ședințe de lucru și analiză. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite 

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfășurat o activitate continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea atribuțiilor legale ce revin 

Consiliului Județean Olt. 

În perioada 01.01.2017- 31.12.2017 au fost analizate si dezbătute cu argumente  „pro” si „contra” următoarele hotărâri: 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 

Județean Olt; 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt; 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“; 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale acces - Centru de primire în 

regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt; 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013- 

30.06.2019; 

- atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

MATEUS TUR S.R.L.; 

- aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt pentru perioada 2016-2020; 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia; 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu 

modificările ulterioare; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.; 

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2017; 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții „Lucrări 

de modernizare drumuri județene pe DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C” finanțate prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență nr. 28/2013; 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții noi 

„Lucrări de modernizare drumuri județene de DJ544A și DJ644“ și a documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-

economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanţare 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul 

„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 546, 

Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de 

parteneriat; 

- aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Asociația Localităților și Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017; 

- aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelului Județului Olt, reactualizat pentru anul 2017; 

- aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administrației şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, a unor imobile din domeniul public al județului Olt; 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal; 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”; 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt; 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 

Judeţul Olt; 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

EDYTRANS OLITUR 2006 SRL; 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) – Scorniceşti; 



 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020; 

- aprobarea delegării parțiale a gestiunii unor activități specifice ale serviciului public de administrare a drumurilor județene, având ca obiect 

activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean 

Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci” 

- stabilire indemnizație maximă lunară pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021; 

- aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean 

Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vilă de Protocol” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții „Construire podețe tubulare pe drumurile județene din județul 

Olt DJ 546C, DJ546E, DJ 643, DJ643C, DJ644, DJ 644A, DJ653, DJ 657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A”; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a 

Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” ” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt; 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la 

Consiliul Judetean Olt“; 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului 

județean DJ 703D; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU 

TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL – COMANCA – DEVESELU; 

- includerea în domeniul public al Județului Olt, a unor imobile și a terenului aferent situate în comuna Spineni, județul Olt, în care 

funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni; 

- aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții ”Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, județul Olt”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 679B, limită județ Teleorman – 

comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-13+900, L=400m”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud Olt, km 21+050”; 

- aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ642, Stoenești (intersecție DN6) – Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat; 

- aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții nou 

„Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu; 

- încetarea mandatului de consilier județean al doamnei Sulger Cornelia; 

- completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Olt; 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul 

public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt; 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a cheltuielilor 

legate de proiect şi a acordului de parteneriat; 

- modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a 

tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018; 

- aprobare taxe pentru anul 2018; 

- revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina 

în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 



 

- dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci; 

- 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; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat de DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900”; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui”; 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcționare a comisiei, 

cu modificările ulterioare; 

- constituire comisie specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt. 

În perioada  01.01.2017 -  31.12.2017 s-au analizat  un număr de  663 documentații de urbanism din care: 419 documentații pentru 

emiterea certificatelor de urbanism, 161 documentații pentru emiterea autorizațiilor de construire, 24 documentații pentru emiterea 

autorizațiilor de desființare, 38 documentații pentru prelungirea certificatelor de urbanism, 19 prelungire autorizații de construire, 2 prelungiri 

autorizații de desființare. 

Materialele prezentate spre analiză acestei comisii au fost consemnate în Registrul de procese verbale . 

În perioada analizată am desfășurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean 

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

Consilier 

GRECU Ion Cătălin 

      

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură și-a desfășurat activitatea în ședințe de lucru și analiză, fiind constituită în baza Hotărârii Consiliului 

Judeţean Olt nr. 100/24.06.2016. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. 

În perioada  01.01.2017- 31.12.2017  au fost analizate si dezbătute cu argumente  „pro” si „contra” următoarele  hotărâri : 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 

Consiliului Județean Olt; 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în 

domeniul public al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt; 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“; 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale acces - Centru de 

primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt; 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 

01.05.2013- 30.06.2019; 

- atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 

Comerciale MATEUS TUR S.R.L.; 

- aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt pentru perioada 2016-2020; 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Sud-Vest Oltenia; 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

comisiei, cu modificările ulterioare; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 

Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.; 

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2017; 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de 

investiții „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C” 

finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență nr. 28/2013; 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de 

investiții noi „Lucrări de modernizare drumuri județene de DJ544A și DJ644“ și a documentației tehnico-economice cu principalii indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții nou „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru 

finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 



 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și 

modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru 

proiectul „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 

546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului 

de parteneriat; 

- aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Asociația Localităților și Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017; 

- aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelului Județului Olt, reactualizat pentru anul 2017; 

- aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea 

Ministerului Administrației şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, a unor imobile din domeniul public al județului Olt; 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal; 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”; 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt; 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase din Județul Olt; 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 

Comerciale EDYTRANS OLITUR 2006 SRL; 

-atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 

Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sinești) – Scornicești; 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Județului Olt; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și 

modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Olt în perioada 2017-2020; 

- aprobarea delegării parțiale a gestiunii unor activități specifice ale serviciului public de administrare a drumurilor județene, având 

ca obiect activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului 

Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci” 

- stabilire indemnizație maximă lunară pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021; 

- aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului 

de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente 

ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului 

de Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul 

Olt; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului 

Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vilă de Protocol” și a cheltuielilor legate de 

proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă 

Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții „Construire podețe tubulare pe drumurile județene din 

județul Olt DJ 546C, DJ546E, DJ 643, DJ643C, DJ644, DJ 644A, DJ653, DJ 657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A”; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecție a Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” 

” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Instalație de detecție, semnalizare si avertizare 

incendiu la Consiliul Județean Olt“; 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona 

drumului județean DJ 703D; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 

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



 

- includerea în domeniul public al Județului Olt, a unor imobile și a terenului aferent situate în comuna Spineni, județul Olt, în care 

funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni; 

- aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții ”Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, comuna Schitu, județul Olt”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 679B, limită județ 

Teleorman – comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-13+900, L=400m”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, 

comuna Cungrea, sat Spătaru, jud Olt, km 21+050”; 

- aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ642, Stoenești (intersecție DN6) – Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat; 

- aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

nou „Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu; 

- încetarea mandatului de consilier județean al doamnei Sulger Cornelia; 

- completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Olt; 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din 

domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, 

județul Olt; 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balș, Județul Olt“, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat; 

- modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare 

termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum 

și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018; 

- aprobare taxe pentru anul 2018; 

- revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al 

municipiului Slatina în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu-Greci; 

- 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; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat de DJ 703D, 

comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900”; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și 

versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui”; 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

comisiei, cu modificările ulterioare; 

- constituire comisie specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt. 

În perioada  01.01.2017 -  31.12.2017 s-au analizat  un număr de  663 documentaţii de urbanism din care : 

  419 documentaţii pentru emiterea certificatelor de urbanism, 

  161  documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de construire, 

   24 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare, 

   38 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism, 

   19 prelungire autorizaţii de construire  

     2 prelungiri autorizații de desființare . 

Materialele prezentate spre analiză acestei comisii au fost consemnate în Registrul de procese verbale . 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

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

Consilier 

IONIȚĂ GHERGHINA 

      

 
RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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



 

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 

6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

 Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi COMISIA PENTRU AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui membru sunt. 

 În perioada  mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la : 

-  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt 

- constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară Centru şi cale acces - Centru de primire în 

regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt“ 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

-  atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Mateus Tur SRL 

 -aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- desemnarea reprezentantului Judeţului Olt în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 

-modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, 

cu modificările ulterioare 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-  aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

-modificarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-  stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2017 

- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudețean de teatru școlar “Eugen Ionescu”, ediția a V-a 

-aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal” 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului”;  

- aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt. 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

EDYTRANS OLITUR 2016 S.R.L. 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA   (SINEȘTI )- SLATINA 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt 

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

-  stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

-aprobarea/ avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 

-aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ” Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la 

Consiliul Județean Olt” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8441.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8065.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8058.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8025.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7944.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8025.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8030.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8151.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7944.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8058.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7944.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7948.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8029.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8136.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8028.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8029.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8058.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8138.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8028.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8056.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8138.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8500.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8130.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8456.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8056.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8459.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8469.pdf


 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Lucrari de fatade si acoperis la Centrul Scolar pentru Educatie 

Incluziva Bals“ 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

  -aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului 

județean DJ 703D 

-  atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU 

TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL– COMANCA – DEVESELU 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, județul Olt” 

-  aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

-aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii ,,Construire pod nou din beton armat pe  

 DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 21+050,, 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții nou 

,,Modernizare drum judetean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și de modernizare la clădirea fostă Cantină + 

centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii Corabia” 

- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavăţu 

-acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul 

public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt 

-aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000–KM 25+240,Bobu–Voineasa – Balș, Județul Olt”, a cheltuielilor 

legate de proiect și a acordului de parteneriat 

- modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

-  darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui” 

-„Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018,, 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEN 

IORDACHE ADRIAN 

 

 

 
RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 

6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

             Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi COMISIA PENTRU AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui membru sunt. 

 În perioada  mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la : 

-  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt 

- constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară Centru şi cale acces - Centru de primire în 

regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt“ 
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- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

-  atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Mateus Tur SRL 

 -aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- desemnarea reprezentantului Judeţului Olt în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 

-modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, 

cu modificările ulterioare 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-  aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

-modificarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-  stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2017 

- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudețean de teatru școlar “Eugen Ionescu”, ediția a V-a 

-aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal” 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului”;  

- aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt. 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

EDYTRANS OLITUR 2016 S.R.L. 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA   (SINEȘTI )- SLATINA 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt 

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

-  stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

-aprobarea/ avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 

-aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ” Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la 

Consiliul Județean Olt” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Lucrari de fatade si acoperis la Centrul Scolar pentru Educatie 

Incluziva Bals“ 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

  -aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului 

județean DJ 703D 
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-  atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU 

TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL– COMANCA – DEVESELU 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, județul Olt” 

-  aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

-aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii ,,Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 21+050,, 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții nou 

,,Modernizare drum judetean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și de modernizare la clădirea fostă Cantină + 

centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii Corabia” 

- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavăţu 

-acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul 

public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt 

-aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000–KM 25+240,Bobu–Voineasa – Balș, Județul Olt”, a cheltuielilor 

legate de proiect și a acordului de parteneriat 

- modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

-  darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și 

versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui” 

-„Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEN 

IRIMIA  ILIE 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
                                                                                            

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au obligaţia să 

prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în 

cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 25 şedinţe, personal am participat : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

 - la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Olt 

- la constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

 - transformări de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura directiei; - modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-  la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2017 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

- la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

-aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- la modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 
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- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea taxelor 

şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi tarife pentru 

activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

 - aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Olt; 

 - desemnarea comisiilor de evaluare și a secretariatului comisiilor de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a contestațiilor 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Raissan 

Sprintour SRL 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 

-  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt; 

-transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 - aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“   

-  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

-  transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020     

-  înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

  -  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt    

- reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“  

 -  reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt     

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-  încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă 

a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017   

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017   

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu data 

de 1 iulie 2017 

-  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

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

- transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-  transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului 

Olt 

 -   inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt     
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-  aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica de 

cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea comisiei 

de solutionare a contestatiilor    

-  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona drumului 

judeţean DJ 703D 

-desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru anul 

şcolar 2017-2018 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

  - aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

- desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-la rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile 

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

-la desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformare a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desfiinţarea a două 

posturi, în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; aprobarea numărului de posturi pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 

-  rectificare poziție din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul Județean de  

Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate  prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr     227/15.12.2016 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 

2018 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-  aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu 

Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din domeniul public al 

Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţul Olt 

- modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-   aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 - aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, a 

secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” S.A. 

cu aport în numerar 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” S.A. 

cu aport în numerar 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - aprobarea unor 

taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

 -aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi 

cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier JUDETEAN 

MATEI MARIANA 
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RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate  pe  domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate pe principalele domnii de activitate este şi   Comisia pentru studii economico – sociale, buget – 

finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului denumită pe  scurt Comisia buget - finante,    al carui 

membru sunt ,  s-a întrunit într-un număr de 29 de   şedinţe , si s-au  analizat documente referitoare la :  

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

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2016 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele 

pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai 

acestora pentru anul 2017 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 

Județean Olt 

- modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA 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 funcţionare şi/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale acces - Centru de primire în 

regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt” 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 

- repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

 -repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

-aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 

 -aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna februarie 2017 

-aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

-aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii noi 

„Lucrări de modernizare drumuri judeţene de DJ544A şi DJ644“ şi a documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-

economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanţare 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiective de investiţii „lucrări 

de modernizare drumuri judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E şi DJ643C“ finanţate prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul 

„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural” 
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-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, 

Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de 

parteneriat 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi 

Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2016 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2017 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2016 

-aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

-darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-  modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2017 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

-  aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Realizare sediu de ambulanţă în municipiul Caracal“ 

-- rectificarea bugetului judeţului Olt, pe anul 2017 

-  acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 

Judeţul Olt 

-aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, Dăneasa 

(intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2017 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Pavilion Geronto-Psihiatrie şi Adicţii la Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci“ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,   începând cu data de 1 iulie 2017 

-  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 iulie 2017 -  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 
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serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din 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-economice pentru obiectivele de investitii „Construire podete tubulare noi pe drumurile judetene din 

judetul Olt“: DJ 546C, DJ546E, DJ643, DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, DJ657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A 

  - aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice pentru sediul Consiliului Judetean Olt“ si a cheltuielilor 

legate de proiect 

 -aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

- 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-economice pentru obiectivul de investitii „Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la 

Consiliul Judetean Olt“ 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Balș” 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2017 

- rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 

-  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare la Spitalulul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, judeţul Olt“ 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km. 21+050“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii nou 

„Modernizare drum judeţean DJ544A, km. 0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa“, inclus pentru finanţare prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparaţii şi de modernizare la clădirea fostă Cantină + 

centrală termică, Centrul de plasament Cireşarii Corabia“ 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru anul 2018 

 - aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 

anul 2018 

-   aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Octombrie 2017 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, 

a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2017 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii 

îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate 

- modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale pe anul 2017 

-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
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- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a cheltuielilor 

legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-   modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

-  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 NOIEMBRIE 2017 

- acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA” 

- aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2017 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 

- rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - aprobarea 

unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-  aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a 

tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui 

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, republicata ,cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

NEDELEA  IOAN 

 

 
RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 100/24.06.2016 şi şi-a desfăşurat 

activitatea în şedinţe de lucru şi analiză. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. 

În perioada  01.01.2017- 31.12.2017  au fost analizate si dezbătute cu argumente  „pro” si „contra” următoarele  hotărâri : 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 

Județean Olt; 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt; 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“; 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale acces - Centru de primire în 

regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt; 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013- 

30.06.2019; 

- atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

MATEUS TUR S.R.L.; 

- aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt pentru perioada 2016-2020; 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia; 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu 

modificările ulterioare; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.; 

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2017; 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8610.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8610.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8609.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8609.pdf


 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții „Lucrări 

de modernizare drumuri județene pe DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C” finanțate prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență nr. 28/2013; 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții noi 

„Lucrări de modernizare drumuri județene de DJ544A și DJ644“ și a documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții nou „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanțare 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul 

„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 546, 

Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de 

parteneriat; 

- aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Asociația Localităților și Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017; 

- aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelului Județului Olt, reactualizat pentru anul 2017; 

- aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administrației şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, a unor imobile din domeniul public al județului Olt; 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal; 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”; 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt; 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din 

Județul Olt; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

EDYTRANS OLITUR 2006 SRL; 

-atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sinești) – Scornicești; 

- actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Olt în perioada 2017-2020; 

- aprobarea delegării parțiale a gestiunii unor activități specifice ale serviciului public de administrare a drumurilor județene, având ca obiect 

activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean 

Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci” 

- stabilire indemnizație maximă lunară pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021; 

- aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean 

Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vilă de Protocol” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții „Construire podețe tubulare pe drumurile județene din județul 

Olt DJ 546C, DJ546E, DJ 643, DJ643C, DJ644, DJ 644A, DJ653, DJ 657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A”; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a 

Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” ” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Instalație de detecție, semnalizare si avertizare incendiu la 

Consiliul Județean Olt“; 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 



 

- trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului 

județean DJ 703D; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU 

TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL – COMANCA – DEVESELU; 

- includerea în domeniul public al Județului Olt, a unor imobile și a terenului aferent situate în comuna Spineni, județul Olt, în care 

funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni; 

- aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții ”Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, județul Olt”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 679B, limită județ Teleorman – 

comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-13+900, L=400m”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud Olt, km 21+050”; 

- aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ642, Stoenești (intersecție DN6) – Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat; 

- aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții nou 

„Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu; 

- încetarea mandatului de consilier județean al doamnei Sulger Cornelia; 

- completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Olt; 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul 

public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt; 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balș, Județul Olt“, a cheltuielilor 

legate de proiect și a acordului de parteneriat; 

- modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a 

tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018; 

- aprobare taxe pentru anul 2018; 

- revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina 

în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci; 

- 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; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat de DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900”; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui”; 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, 

cu modificările ulterioare; 

- constituire comisie specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt. 

În perioada 01.01.2017- 31.12.2017 s-au analizat  un număr de  663 documentaţii de urbanism din care :  419 documentaţii pentru 

emiterea certificatelor de urbanism, 161  documentaţii pentru emiterea autorizațiilor de construire, 24 documentaţii pentru emiterea 

autorizațiilor de desființare, 38 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism, 19 prelungire autorizaţii de construire și 2 

prelungiri autorizații de desființare . 

Materialele prezentate spre analiză acestei comisii au fost consemnate în Registrul de procese verbale. În perioada analizată am 

desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii 

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

Consilier județean, 

Nicolescu Gabriel Florin 

      

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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



 

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate ştiintifică, 

sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie 

la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit într-un număr de 25 

şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele 

pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai 

acestora pentru anul 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 

-  darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Olt 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

-exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

- modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- aprobare transformare post uri  în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Olt; desemnarea comisiilor de evaluare şi a secretariatului comisiilor de evaluare şi desemnarea comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor 

-  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Februarie 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 

  - încetarea calităţii de membru în comisia de evaluare; - aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de 

evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea  comisiei de soluționare a contestațiilor 

-  asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 

Judeţul Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 
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-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

-aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2017 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

 înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“  

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 
-stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

 stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

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

-transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

-transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt 

- aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru 

anul şcolar 2017-2018 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

-- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

-desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 
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- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - 

Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; 

 - aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-   aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

-  aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”  

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

Consilier Județean 

NICULAE FLOREA 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
                                                                                            

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi 

de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 25 şedinţe, personal am participat : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

 - la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 

- la constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

 - transformări de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura directiei; - modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-  la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2017 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

- la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

-aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- la modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 
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 - aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Olt; 

 - desemnarea comisiilor de evaluare și a secretariatului comisiilor de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a contestațiilor 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Raissan Sprintour SRL 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 

-  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt; 

-transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 - aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“   

-  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

-  transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020     

-  înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

  -  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt    

- reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“  

 -  reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt     

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-  încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017   

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017   

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 iulie 2017 

-  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

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

- transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-  transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

 -   inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt     
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-  aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor    

-  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona drumului 

judeţean DJ 703D 

-desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru 

anul şcolar 2017-2018 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2016 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

  - aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

- desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-la rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

-la desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformare a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desfiinţarea a 

două posturi, în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; aprobarea numărului de posturi pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Slatina 

-  rectificare poziție din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului 

de funcții pentru Spitalul Județean de  

Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate  prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr     227/15.12.2016 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 

anul 2018 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-  aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din domeniul 

public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţul Olt 

- modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - 

Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-   aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - aprobarea 

unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

 -aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 
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- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

CONSILIER JUDEȚEAN 

NIȚU  LUCIAN 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.07.2017  - 31.12.2017    
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate  pe  domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate pe principalele domnii de activitate este şi   Comisia pentru studii economico – sociale, buget – 

finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului denumită pe  scurt Comisia buget - finante,    al carui 

membru sunt ,  s-a întrunit într-un număr de 29 de   şedinţe , si s-au  analizat documente referitoare la :  

Avizarea Proiectelor de hotarâri  s-a efectuat în urma aprofundarii documentelor care au stat la baza redactarii acestora, cât si ca 

urmare a dezbaterilor în plenul comisiei. 

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

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2016 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele 

pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai 

acestora pentru anul 2017 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 

Județean Olt 

- modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA 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 funcţionare şi/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale acces - Centru de primire în 

regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt” 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 

- repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

 -repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

-aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 

 -aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna februarie 2017 

-aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

-aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii noi 

„Lucrări de modernizare drumuri judeţene de DJ544A şi DJ644“ şi a documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-
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economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanţare 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiective de investiţii „lucrări 

de modernizare drumuri judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E şi DJ643C“ finanţate prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul 

„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural” 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, 

Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de 

parteneriat 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi 

Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2016 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2017 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2016 

-aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

-darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-  modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2017 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

-  aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Realizare sediu de ambulanţă în municipiul Caracal“ 

-- rectificarea bugetului judeţului Olt, pe anul 2017 

-  acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 

Judeţul Olt 

-aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, Dăneasa 

(intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2017 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Pavilion Geronto-Psihiatrie şi Adicţii la Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci“ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 
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- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,   începând cu data de 1 iulie 2017 

-  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 iulie 2017 -  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din 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-economice pentru obiectivele de investitii „Construire podete tubulare noi pe drumurile judetene din 

judetul Olt“: DJ 546C, DJ546E, DJ643, DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, DJ657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A 

  - aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice pentru sediul Consiliului Judetean Olt“ si a cheltuielilor 

legate de proiect 

 -aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

- 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-economice pentru obiectivul de investitii „Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la 

Consiliul Judetean Olt“ 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Balș” 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2017 

- rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 

-  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare la Spitalulul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, judeţul Olt“ 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km. 21+050“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii nou 

„Modernizare drum judeţean DJ544A, km. 0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa“, inclus pentru finanţare prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparaţii şi de modernizare la clădirea fostă Cantină + 

centrală termică, Centrul de plasament Cireşarii Corabia“ 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru anul 2018 

 - aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 

anul 2018 

-   aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Octombrie 2017 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 
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Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, 

a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2017 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii 

îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate 

- modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale pe anul 2017 

-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a cheltuielilor 

legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-   modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

-  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 NOIEMBRIE 2017 

- acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA” 

- aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2017 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 

- rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - aprobarea 

unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-  aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a 

tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui 

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, republicata ,cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

POPESCU CONSTANTIN 

 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 23.11.2017 – 31.12.2017 
 

Subsemnatul, Popescu Mircea Daniel, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Olt, va prezint Raportul de activitate, 

incepand cu data de 23.11.2017 pana la 31.12.2017, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Funcionare a Consiliului Judetean Olt 

si a Legii Administratiei Publice Locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

In calitate de consilier judetean, de la investirea in aceasta functie si pana la finele anului, am fost prezent la doua sedinte ordinare in 

plen, doua sedinte ale comisiei de specialitate si o sedinta extraordinara: 

- In cadrul comisiei de specialitate din care fac parte si anume comisia pentru Agricultura, Silvicultura, Industrie, Servicii Publice si 

Comert, am dezbatut impreuna cu ceilalti colegi, toate proiectele care necesitau avizare pentru a putea fi supuse votului final in plen. 

Am cerut, atunci cand a fost nevoie, informatii suplimentare de la personalul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 

Judetean Olt, iar in urma acestora am putut lua o decizie clara. 

- In cadrul sedintelor ordinare in plen, cat si al sedintei extraordinare, am pregatit in prealabil toate propunerile de proiecte, iar in urma 

dezbaterilor cu ceilalti colegi consilieri judeteni din grupul PNL, am votat asa cum am considerat ca este corect pentru judetul Olt si 

pentru locuitorii judetului Olt. 

-  

CONSILIER JUDETEAN, 

Popescu Mircea Daniel 
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RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate ştiintifică, 

sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie 

la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit într-un număr de 25 

şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele 

pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai 

acestora pentru anul 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 

-  darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Olt 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

-exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

- modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- aprobare transformare post uri  în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Olt; desemnarea comisiilor de evaluare şi a secretariatului comisiilor de evaluare şi desemnarea comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor 

-  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Februarie 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 

  - încetarea calităţii de membru în comisia de evaluare; - aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de 

evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea  comisiei de soluționare a contestațiilor 

-  asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 

Judeţul Olt 
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- transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

-aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2017 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

 înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“  

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

 stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

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

-transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

-transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt 

- aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru 

anul şcolar 2017-2018 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

-- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, 

pentru anul şcolar 2017-2018 
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-desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - 

Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; 

 - aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-   aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

-  aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”  

    În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii şi 

consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier Judetean 

Dorin Postelnicu Teodor 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
    

În conformitate cu art. 51, alin.(4) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 

și art. 113 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, prezint în sinteză, activitatea desfășurată în calitate de 

consilier județean. 

În cadrul Consiliului Județean Olt, fac parte din grupul de consilieri ai PNL. 

Am participat, în această perioadă, la 12 ședințe ordinare . 

În plenul ședințelor ordinare am inițiat mai multe interpelări, amendamente și am pus întrebări: 

În ședința ordinară din 26 ianuarie 2017 am solicitat, din partea grupului PNL, un răspuns scris în legătură cu promovarea 

obiceiurilor și tradițiilor culturale în cadrul Ansamblul Profesionist „Doina Oltului” și luarea unor măsuri pentru a imbunătăți performanțele 

Ansamblului Profesionist „Doina Oltului”. 

La această solicitare încă nu am primit un răspuns . 

În ședința ordinară din 27 februarie 2017, am intervenit, amintind președintelui C.J Olt, că am formulat două adrese legate de 

anumite sectoare aparținând  DJ 643 C  Găvănești – Dobrețu,  care au fost  prinse pentru modernizări  în anul 2017 și am primit două  

răspunsuri din care nu am reușit să  trag o concluzie clară. In urma discuțiilor cu domnul Cornel MOTOI, director departament Direcția 

Tehnică și Investiții din cadrul C.J Olt, am primit raspunsrile cerute. 

Am sustinut  și v-oi sustine aprobarea lucrărilor de reparații, intreținere și modernizare a drumului DJ 643 C  Găvănești –Dobrețu, 

având în vedere starea  precară în care se află. 

În ședința ordinară din 25.05.2017 am solicitat răspunsuri cu privire la sancționarea funcționarilor responsabili pentru neregulile 

constatate la lucrările de reparații si întreținere pe drumurile județene, conf. contractelor subsecvente incheiate în baza acordului - cadru 

nr.127/24.09.2013, pentru perioada 2015-2016 și cu privire la contractul nr. 466/15.12.2016, unde au fost executate numai o parte din 

lucrările programate,  atât cât timpul și condițiile atmosferice au permis, dacă a fost semnat un act adițional sau alt contract pentru restul 

lucrărilor care au fost executate în anul 2017, ce lucrari au ramas neexecutate în anul 2016 și perioada cand s-au finalizat.  
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În ședința ordinară din 24.08.2017 am intervenit întrebând dacă solicitarea făcută la începutul anului, la aprobarea bugetului, mai este 

de actualitate, și anume alocarea unei sume de 2500 lei pentru fiecare bibliotecă din mediul rural.  Președintele C J Olt a făcut mai multe 

promisiuni în cadrul ședințelor, dar în cursul anului 2017 nu a susținut aprobarea acestei solicitări, spre dezamagirea tuturor celor care 

așteptau aceste sume.. 

În aceeasi ședință am solicitat un răspuns; dacă a fost făcută o evaluare a tuturor costurilor ce implică propunerea PSD de organizare 

a unui referendum cu privire la schimbarea numelei judetului Olt, în Olt -Romanați. 

Nu au fost evaluate aceste cheltuieli, dar spre bucuria locuitorilor județului, PSD a renunțat la acest demers care era costisitor și inutil.     

Ca membru in Consiliul de Administrație al Școlii Populare de Artă și Meserii, instituție de cultură în subordinea Consiliului 

Județean Olt, am participat la trei ședinte, din patru convocate în anul 2017, unde am analizat activitatea din cadrul unitații pe anul 2017 și 

am propus suplimentarea premiilor și alocare de fonduri pentru activitațile desfașurate. 

Cel mai greu obiectiv a fost inființarea clasei de pictură a Scolii Populare de Arte si Meserii, în cadrul Liceului ,,Petre Pandrea’’ din 

Balș. Proiectul a fost susținut în Consiliul Judetean Olt împreuna cu Andrea Asan, colega din grupul PNL, din C. J. Olt, la inițiativa d-nei 

Drăguț Rodica, bibliotecar in loc. Vulpeni,  împreună cu d-na Vladu Manuela de la biblioteca orășenească din Balș și cu sprijinul d-lui 

Marian Anghel, consilier PNL în cadrul Consiliului Local Oraș Balș și director al Lic. Petre Pandrea. Domnul Marian Anghel a pus la 

dispoziția Școlii Populare de Artă și Meserii, spațiul și utilitățile pentru buna desfășurare a activităților privind artele plastice. 

Pe tot parcursul acestei perioade am avut întâlniri cu factori de decizie ai instituțiilor locale din Orașul Balș cu privire la înființarea 

clasei de pictură și ulterior la funcționare. Au fost depuse peste 70 cereri de înscriere în această clasă. Vom susține pe viitor inființarea de 

clase pentru a satisface toate solicitările venite din partea cetățenilor. 

În ședința ordinară din 25.09.2017, domnul președinte al Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, mi-a solicitat  sprijinul pentru a 

strânge documentele necesare pentru înființarea clasei de pictură, deoarece în documentele depuse anterior nu se specifica dacă Primăria 

Orașului Balș suportă cheltuielile legate de spațiul pus la dispoziție pentru funcționarea acestei noi clase de pictură. Aceste aspecte le-am 

rezolvat la Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea’’ din Balș.  

Am intervenit solicitând verificări cu privire la neconcordanța procesului- verbal al Consiliului de administrație al Școlii Populare de 

Arte și Meserii, unde au fost aprobate înființarea de posturi, care nu se regăsesc în expunerea de motive și proiectul de hotărâre cu privire la: 

aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, pentru Școala Populară de Arte și 

Meserii. Înca nu am primit răspuns la această solicitare. 

În ședința ordinară din 26.10.2017, am propus găsirea unui spațiu mai mare pentru Serviciul de Înmatriculări și Permise Auto, având 

în vedere numărul mare de înmatriculari auto. 

În ședința ordinară din 23.11 2017, am intervenit cu o interpelare referitoare la articolul nr. 3 din proiectul de hotărâre, privind 

rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017, precizând astfel că grupul PNL a mai depus o interpelare în ședința Consiliului Județean 

Olt din octombrie 2016, cu scopul de a nu se mai achiziționa la Spitalul Județean de Urgență Slatina, paturi cu prețuri foarte mari   (12500 

RON/ buc). Am cerut încetarea acordului – cadru nr. 27303/ 30.12.2015 și renegociarea unor prețuri corecte, conform cererii și ofertei, 

conform Legii 98 /2016. Deși în prezent prețul de achiziție al unui pat a mai scăzut, acesta este prea mare față de valoarea de piață a patului 

medical adus în discuție. 

În ședinta ordinară din data de 23.11.2017, am  susținut o interpelare precizând că în urma verificărilor efectuate asupra documentelor 

comunicate de Serviciul Județean de Pază Olt și SC Divizia de Pază și Ordine SJP SRL, s-a constatat o lipsă de responsabilitate și un 

management defectuos al instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Olt, care risipesc sume însemnate din buget.          

Am precizat că nu am înțeles rolul societății SC Divizia de Pază și Ordine SJP SRL, la care este acționar Serviciul Județean de Pază 

Olt, în condițiile în care există un serviciu de pază în subordinea Consiliului Județean Olt. Serviciul Județean de Pază Olt a încheiat în 

perioada 2016-2017 contracte de prestări servicii cu SC Divizia de Pază și Ordine SJP SRL, în scopul sprijinirii activității economico-

financiare a acesteia. O soluție simplă era adoptarea unei strategii eficiente sau reorganizarea, și nu acoperirea unor cheltuieli nejustificate. 

Astfel, grupul PNL din Consiliul Județean Olt a propus ca SC Divizia de Pază și Ordine SJP SRL, să fie monitorizată o perioadă de Consiliul 

de Administrație și în cazul în care se dovedește nerentabilă, pentru a-și proteja angajații care nu trebuie dați afară, să-și păstreze domeniul de 

activitate, dar să fie privatizată.    

Am fost invitat la importante manifestări culturale organizate de ONG-uri și instituții de cultură din județ. 

Din indemnizația primită de la Consiliul Județean am sponsorizat activități ale școlii de vară,, Culorile verii’’, organizate de 

Biblioteca Vulpeni, în parteneriat cu școli din Olt și Dolj. 

Am verificat activitatea desfășurată în clasa de pictură din localitatea Vișina. 

În localitațile Izbiceni și Pleșoiu am avut întâlniri și discuții cu privire la implementarea proiectului de înființare a centrelor de 

preluare a legumelor și fructelor, în parteneriat cu Consiliul Judetean Olt. 

În localitățile Bârza, Voineasa, Iancu Jianu, Calui, Oboga, Baldovinești, Dobrețu, Găvănești,Vulpeni, Bobicești, Morunglav și Osica 

de Sus, am ținut permanent legatura cu cetățenii.       

Sunt membru în comisia pentru Agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comert, unde am fost prezent la toate ședintele.  

În cadrul ședințelor pe comisii, am analizat și dezbătut un numar de 56 de proiecte depuse, pentru a primi avizele necesare și anume: 

- constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt- aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară Centru şi cale acces - Centru 

de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt“ 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

- atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Mateus Tur SRL 

- aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 



 

- desemnarea reprezentantului Judeţului Olt în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 

- modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, 

cu modificările ulterioare 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-  aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

- modificarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

- stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2017 

- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudețean de teatru școlar “Eugen Ionescu”, ediția a V-a 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal” 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului” 

- aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt. 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

EDYTRANS OLITUR 2016 S.R.L. 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA   (SINEȘTI )- SLATINA 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt 

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

-  stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- aprobarea/ avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

- consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 

- aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ” Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la 

Consiliul Județean Olt” 

- transformare posturi în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecția 

Copilului Olt 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație 

Incluziva Balș“ 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului 

județean DJ 703D 

-  atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU 

TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL– COMANCA – DEVESELU 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, județul Olt” 

- aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 



 

- aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii ,,Construire pod nou din beton armat pe 

 DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 21+050,, 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

- aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții nou 

,,Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare, prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și de modernizare la clădirea fostă Cantină 

+ centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii Corabia” 

- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavăţu 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul 

public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt 

- aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000–KM 25+240,Bobu–Voineasa – Balș, Județul Olt”, a cheltuielilor 

legate de proiect și a acordului de parteneriat 

- modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

-  darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui” 

-„Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean.  

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean, 

cu respectarea Legii 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată, și a Legii Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

Consilier județean, 

Marian Radu 

 

 

 
RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 23.11.2017- 31.12.2017 
 

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 10 /24.06.2016 şi şi-a desfăşurat 

activitatea în şedinţe de lucru şi analiză. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. 

În perioada 23.11.2017- 31.12.2017   au fost analizate si dezbătute cu argumente  „pro” si „contra” următoarele  hotărâri : 

-  aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu 

-acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul 

public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt 

-modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a 

tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018 

- revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina 

în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci 

- 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 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat de DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900” 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8610.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8563.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8610.pdf


 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui” 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

În perioada 23.11.2017- 31.12.2017 s-au analizat  un număr de  87    documentaţii de urbanism din care : 

  43 documentaţii pentru emiterea certificatelor de urbanism, 

  31  documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de construire, 

    5  documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare, 

    6  documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism, 

    2  prelungire autorizaţii de construire  

Materialele prezentate spre analiză acestei comisii au fost consemnate în Registrul de procese verbale . 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

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

Consilier Județean 

ȘOFARU GEORGE 

      

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

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

În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate 

ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să 

contribuie la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit într-un număr 

de 25  şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare : 

 - încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele 

pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai 

acestora pentru anul 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 

-  darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Olt 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

-exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

- modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- aprobare transformare post uri  în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Olt; desemnarea comisiilor de evaluare şi a secretariatului comisiilor de evaluare şi desemnarea comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor 

-  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8055.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7940.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8060.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7949.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7949.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7940.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8026.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7947.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7940.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7945.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8060.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7947.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8028.pdf
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- aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Februarie 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 

  - încetarea calităţii de membru în comisia de evaluare; - aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de 

evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea  comisiei de soluționare a contestațiilor 

-  asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 

Judeţul Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

-aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2017 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

 înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“  

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

 stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

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

-transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

-transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 
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-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt 

- aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru 

anul şcolar 2017-2018 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

-- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

-desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - 

Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; 

 - aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-   aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

-  aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”  

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier Judetean 

VATAMANU   VICTOR 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017  -  31.12.2017 
 

Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 

obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean, iar între două şedinţe de plen, 

în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru administratie publica, juridica, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit într-un număr de 25 

de şedinţe, personal participând la toate.    

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi 

„contra” pentru fiecare caz în parte. 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

-  desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

- exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 

- -constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; - modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016. 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

-atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Mateus 

Tur SRL 

-modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- aprobare transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

- repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

-aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2017 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi 

Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017 

-aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de 

evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de 

Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
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- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) - Slatina 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

 înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

-prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” 

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-constatarea încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din judeţul Olt 

-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 proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-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 

-  transformare post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt 

-aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
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- atribuirea unei licenţe de trase pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Dinu 

Tudor Intim SNC, pe ruta Caracal - Comanca - Deveselu 

-trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona drumului 

judeţean DJ 703D 

- includerea în domeniul public al Judeţului Olt, a unor imobile şi a terenului aferent situate în comuna Spineni, judeţul Olt, în care 

funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

 -transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

-  aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 642, Stoeneşti (intersecţie DN6) - Giuvărăşti (limită judeţul Teleroman)“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-   aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 

- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desființarea a 

două posturi, în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; - aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul Județean de 

Urgență Slatina. 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-rectificarea poziţiei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei şi a statului 

de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 

2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, 

a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din domeniul 

public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţul Olt 

- modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii 

Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a cheltuielilor 

legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC  

SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP BARCELONA” 

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 
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- aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu 

modificările ulterioare 

-  însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării 

acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 

În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, viceprimarii 

şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 

Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 

consilier judeţean. 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

VITAN  NICOLAE 

 

 

2. Rapoarte cu privire la activitatea desfășurată de comisiile de specialitate  

pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Olt, 

în perioada 01.01.2017 –  31 decembrie 2017 
 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2017  

de către Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comert 
 

Autoritatea administratiei publice locale, constituită la nivel judetean pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean, Consiliul Judetean este compus din consilieri judeteni, grupati în 6 

comisii de specialitate în principalele domenii de activitate potrivit Hotărârii nr. 100 din 24.06.2016.               

In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în 

principalele domenii  de activitate ale Consiliilor Judetene au obligatia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin 

grija Secretarului judetului. 

Una din aceste 6 comisii este Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comert, denumită pe scurt Comisia 

pentru Agricultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la  îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean 

Olt. În acest sens,Comisia pentru  Agricultură  s-a întrunit,  în  25  şedinte     pentru a analiza  proiectele  de hotărâri,  ce se aflau pe ordinea 

de zi  după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte au primit aviz favorabil  

- modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt 

- constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară Centru şi cale acces - Centru de primire în 

regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt“ 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

-  atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

Mateus Tur SRL 

 -aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- desemnarea reprezentantului Judeţului Olt în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia 

-modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a componenţei Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, 

cu modificările ulterioare 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-  aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

-modificarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-  stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2017 
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- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudețean de teatru școlar “Eugen Ionescu”, ediția a V-a 

-aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal” 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului”;  

- aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt. 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

EDYTRANS OLITUR 2016 S.R.L. 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA   (SINEȘTI )- SLATINA 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt 

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

-  stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

-aprobarea/ avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 

-aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ” Instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu la 

Consiliul Județean Olt” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Lucrari de fatade si acoperis la Centrul Scolar pentru Educatie 

Incluziva Bals“ 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

  -aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului 

județean DJ 703D 

-  atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU 

TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL– COMANCA – DEVESELU 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, județul Olt” 

- aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

-aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii ,,Construire pod nou din beton armat pe 

 DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 21+050,, 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții nou 

,,Modernizare drum judetean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și de modernizare la clădirea fostă Cantină + 

centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii Corabia” 

- transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavăţu 

-acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul 

public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt 

-aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000–KM 25+240,Bobu–Voineasa – Balș, Județul Olt”, a cheltuielilor 

legate de proiect și a acordului de parteneriat 

- modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
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- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

-  darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui” 

-„Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

În această perioadă Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comert a desfăşurat o activitate în conformitate cu 

Regulamentul de Organizare şi Functionare a Consiliului Judetean şi cu respectarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Președinte Comisie 

IRIMIA ILIE 

                                      

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2017 

de către Comisia pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare  europeană  

administrarea domeniului public si privat al judetului 
 

Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean   pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti 

şi municipale, în  vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judetean este  compus din consilieri judeteni, grupati în 6 

comisii de specialitate în principalele  domenii de activitate potrivit Hotărârii  nr.  100  din 2 4 iunie  2016 

In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în 

principalele domenii de activitate ale Consiliilor Judetene au obligatia să prezinte un raport  anual de activitate, care va fi făcut public prin 

grija Secretarului judetului. 

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

denumită pe  scurt Comisia buget - finante, care s-a întrunit într-un număr de  30  şedinţe în  care a analizat documente referitoare la: 

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

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2016 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele 

pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai 

acestora pentru anul 2017 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 

Județean Olt 

- modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA 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 funcţionare şi/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale acces - Centru de primire în 

regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt” 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 

- repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

 -repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

-aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 

 -aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna februarie 2017 
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-aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

-aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii noi 

„Lucrări de modernizare drumuri judeţene de DJ544A şi DJ644“ şi a documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-

economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanţare 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiective de investiţii „lucrări 

de modernizare drumuri judeţene pe DJ703B, DJ657B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E şi DJ643C“ finanţate prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul 

„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural” 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, 

Dăneasa (intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de 

parteneriat 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi 

Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2016 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna martie 2017 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2016 

-aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

-darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-  modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2017 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2017 

-aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

-  aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Realizare sediu de ambulanţă în municipiul Caracal“ 

-- rectificarea bugetului judeţului Olt, pe anul 2017 

-  acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 

Judeţul Olt 

-aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 546, Dăneasa 

(intersecţie DN6) - Slatina (intersecţie DN65) - Verguleasa (intersecţie DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2017 
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-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Pavilion Geronto-Psihiatrie şi Adicţii la Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci“ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,   începând cu data de 1 iulie 2017 

-  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 iulie 2017 -  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din 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-economice pentru obiectivele de investitii „Construire podete tubulare noi pe drumurile judetene din 

judetul Olt“: DJ 546C, DJ546E, DJ643, DJ643C, DJ644, DJ644A, DJ653, DJ657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A 

  - aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice pentru sediul Consiliului Judetean Olt“ si a cheltuielilor 

legate de proiect 

 -aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

- 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-economice pentru obiectivul de investitii „Instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la 

Consiliul Judetean Olt“ 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Balș” 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2017 

- rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2017 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare la Spitalulul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, judeţul Olt“ 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km. 21+050“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii nou 

„Modernizare drum judeţean DJ544A, km. 0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa“, inclus pentru finanţare prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparaţii şi de modernizare la clădirea fostă Cantină + 

centrală termică, Centrul de plasament Cireşarii Corabia“ 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru anul 2018 

 - aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 

anul 2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Octombrie 2017 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8565.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8492.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8486.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8470.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8487.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8495.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8491.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8459.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8460.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8493.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8563.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8499.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8538.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8470.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8491.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8525.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8560.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8556.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8566.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8494.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8487.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8469.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8525.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8566.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8551.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8560.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8486.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8598.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8551.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8568.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8556.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8460.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8524.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8495.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8598.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8488.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8455.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8565.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8455.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8489.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8497.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8496.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8510.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8524.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8527.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8499.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8538.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8492.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8560.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8488.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8493.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8472.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8490.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8472.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8494.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8532.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8510.pdf


 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, 

a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2017 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii 

îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate 

- modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale pe anul 2017 

-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a cheltuielilor 

legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-   modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

-  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 NOIEMBRIE 2017 

- acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA” 

- aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2017 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

-aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 

- rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2017 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - aprobarea 

unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-  aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a 

tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui” 

În această perioadă  Comisia pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului 

public si privat al judetului a desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi 

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

Președinte Comisie  buget - finanțe 

Nedelea Ioan 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2017  

de către Comisia pentru cultură, învtământ, activitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte 
   

Autoritatea administratiei publice locale, constituită la nivel judetean  pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes jude_ean, Consiliul Judetean este  compus din consilieri judeteni, grupati în 6 

comisii de specialitate în principalele  domenii de activitate potrivit Hotărârii  nr.  100  din 24  iunie  2016.          

In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în 

principalele  domeniide activitate ale  Consiliilor Judetene au obligatia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin 

grija Secretarului judetului. 

Una din aceste 6 comisii este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, 

denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care s-a întrunit, în perioada analizată, în 25  şedinte. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile de 

rigoare, după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. Documentaţiile  analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în procesele – verbale  întocmite de 

comisie, la fiecare şedinţă. 

O parte  din  materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat: 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele 

pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai 

acestora pentru anul 2017 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 
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-  darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Olt 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

-exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: aprobarea 

taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; aprobarea unor taxe şi 

tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

- modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- aprobare transformare post uri  în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru instituţiile publice de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Olt; desemnarea comisiilor de evaluare şi a secretariatului comisiilor de evaluare şi desemnarea comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor 

-  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile 

de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Februarie 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean Olt, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; 

  - încetarea calităţii de membru în comisia de evaluare; - aprobarea reluării procedurii de evaluare anuală a managementului Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de 

evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea  comisiei de soluționare a contestațiilor 

-  asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din 

Judeţul Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“, ediţia a II-a 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

-aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural“ şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2017 
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-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

 înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“  

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

 stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Olt“ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu“ si a 

cheltuielilor legate de proiect 

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

-transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

-transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

-inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt 

- aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş, pentru 

anul şcolar 2017-2018 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

-- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina, 

pentru anul şcolar 2017-2018 

-desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 

-completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard Guţică - 

Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA 
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- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; 

 - aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

-   aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

-  aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”  

În perioada analizată Comisia pentru cultură, învătământ,activitate ştiintifică  sănătate, familie, protectie copii şi culte a desfăşurat o 

activitate în conformitatecu Regulamentul de Organizare şi Functionare a Consiliului Judetean şi cu  respectarea Legii administratiei publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterior 
 

PREŞEDINTE COMISIE, 

VĂTĂMANU  VICTOR 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2017  

de către Comisia pentru administratie publică, juridică,  

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relatii cu cetătenii 
 

In conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în 

principalele   domenii de activitate ale Consiliilor Judeţene au obligaţia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin 

grija Secretarului judeţului. 

Ca autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, 

orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot 

universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii, grupaţi în 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate 

conform Hotărârii nr. 100 din 24.06.2016.     

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cucetăţenii 

denumită pe scurt Comisia Juridică, este una din aceste 6 comisii şi a desfăşurat o activitate bogată, menită să contribuie la îndeplinirea 

atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt întrunindu-se într-un număr de 25  de şedinţe. 

În acest şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri,unele au fost aprobate, altele nu, după ce au fost dezbătute cu argumente 

„pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte. 

Materialele prezentate Comisiei Juridice au vizat ca problematică: 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

-  desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ 

- exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt 

- -constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

- transformări de posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparat propriu şi servicii 

sociale fără personalitate juridică din structura direcţiei; - modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; - modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016. 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-

30.06.2019 

-atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Mateus 

Tur SRL 

-modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt 

- aprobare transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

- repartizare pe unităţi 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 funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 2018-2020 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

-aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2017 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi 

Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2017 
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-aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2017 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco pe anul 2017 

- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de spectacole; - 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea comisiei de 

evaluare și a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan 

Iordache“ Caracal 2017, Ediţia a VII-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional 

de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2017, ediţia a VII-a 

- transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina la organizarea Concursului - 

Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen Ionescu“, ediţia a V-a 

- aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de 

Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a II-a 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sineşti) - Slatina 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

Judeţului Olt 

-prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL“ 

- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a 

ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni“ 

- reîncadrarea în funcția de conducere de manager (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” 

- reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

-reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-constatarea încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 iulie 2017 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale 
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serviciului de salubritate de pe raza judeţului Olt; - Contractului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, 

precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din judeţul Olt 

-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 proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt ” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

-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 

-  transformare post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia 

Copilului Olt 

- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 

Judetului Olt 

-aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - institutie publica 

de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea 

comisiei de solutionare a contestatiilor 

-modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- atribuirea unei licenţe de trase pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale Dinu 

Tudor Intim SNC, pe ruta Caracal - Comanca - Deveselu 

-trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona drumului 

judeţean DJ 703D 

- includerea în domeniul public al Judeţului Olt, a unor imobile şi a terenului aferent situate în comuna Spineni, judeţul Olt, în care 

funcţionează Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Olt; -aprobarea continuării managementului de către 

managerul Muzeului Judeţean Olt 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi 

internaţionale de specialitate 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

-transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante şi 

mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi 

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

-  aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 642, Stoeneşti (intersecţie DN6) - Giuvărăşti (limită judeţul Teleroman)“, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

- desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-  aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 

-- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, desființarea a 

două posturi, în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; - aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul Județean de 

Urgență Slatina. 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-rectificarea poziţiei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei şi a statului 

de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 

2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2018 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

-desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt 

-repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 
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funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, 

a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 8/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii 

îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

-  acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din domeniul 

public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţul Olt 

- modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.163/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii 

Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a cheltuielilor 

legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Mondiale, Europene și 

Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal ATHLETIC SLATINA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP 

BARCELONA” 

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu Laurențiu-

Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea comisiei de analiză, 

a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt” 

S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu 

modificările ulterioare 

-  însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

În perioada analizată Comisia Juridică a desfăşurat o  activitate înconformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

ConsiliuluiJudeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cumodificările şi completările ulterioare. 
 

Presedinte Comisie 

Nicolae Vitan 

 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2017  

de către Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
 

Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, 

orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judetean este compus din consilieri 

judeteni, grupati în 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate potrivit Hotărârii nr. 100 din 24.06.2016.        

In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 

privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliilor Judetene au 

obligatia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului judetului. 

Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement”, denumit pe scurt Comisia pentru muncă care a 

desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt. 

În acest sens,comisia  s-a întrunit,  în 25 şedinte     pentru a analiza  proiectele  de hotărâri,  ce se aflau pe ordinea de zi  

după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte au primit aviz favorabil . 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

 - la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă 

a Persoanelor Olt 

- la constatarea desfiinţării Camerei Agricole Judeţene Olt 

 - transformări de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu 

și servicii sociale fără personalitate juridică din structura directiei; - modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2017 şi împuternicire 

Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt 

- la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna Ianuarie 

2017 
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-aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016 

- la modificarea alin.(1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Preşedinte al  

Consiliului Judeţean Olt 

- modificarea poziţiei nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: 

aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; 

aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2017 

 - aprobarea Strategiei Energetice a Judeţului Olt pentru perioada 2016-2020 

- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Olt; 

 - desemnarea comisiilor de evaluare și a secretariatului comisiilor de evaluare și desemnarea comisiilor de soluționare a 

contestațiilor 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Sud-Vest Oltenia 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, 

la nivelul Judeţului Olt 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

Comerciale Raissan Sprintour SRL 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2017 

- încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ în categoria instituţiilor de 

spectacole; - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2017 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, Muzeului Judeţean 

Olt, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt şi Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii Slatina; 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt; 

-transformare post şi înfiinţare posturi în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017“ 

-  transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural 

Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 - aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“   

-  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în cadrul Consiliului Administrativ al Ansamblului 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- transformare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Doina Oltului 

- aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

-  transformare posturi şi mutare post în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - 

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

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada 2017-2020     

-  înlocuire membru şi actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt 

-  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) cu prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul Judeţului Olt    

- reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducer de manager (director) al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- reîncadrarea în funcţia de conducere (director) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-  reîncadrarea în funcţia de conducere de manager (director) al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“  

-  reîncadrarea în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt     

- reîncadrarea în funcţia de conducere de Manager (director) al Muzeului Judeţean Olt 

-  încetării exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt; - exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 
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- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de 

lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 

iulie 2017   

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 iulie 2017   

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 iulie 2017 

-  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

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

- transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina 

Oltului“ 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-  transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru 

Protectia Copilului Olt 

- inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la 

nivelul Judetului Olt     

- aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul Judetean Olt - 

institutie publica de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei 

de evaluare si desemnarea comisiei de solutionare a contestatiilor    

-  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017 cu privire la consultarea cetățenilor județului, 

prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

- transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 703D 

-desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt ca membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale 

Balş, pentru anul şcolar 2017-2018 

- aprobarea utilizării în anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2016 

-aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru Şcoala Populară de 

Arte şi Meserii 

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

managementului de către managerul Muzeului Judeţean Olt 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administre al Palatul Copiilor „Adrian Băran“ 

Slatina, pentru anul şcolar 2017-2018 

- desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi de 

Asistenţă Educaţională Olt, pentru anul şcolar 2017-2018 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele 

naţionale şi internaţionale de specialitate 

-transformare post vacant în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt 

- transformare post în statul de funcţii al Bibliotecii „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

- transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

-la rectificare poziţie din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi 

vacante şi mutarea unui post vacant în satele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţială Socială şi Protecţia Copilului Olt - 

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

-la desfiinţare post vacant şi înfiinţare post în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformare a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, 

desfiinţarea a două posturi, în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; aprobarea numărului de posturi pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 

-  rectificare poziție din Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și 

a statului de funcții pentru Spitalul Județean de  

Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate  prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr     227/15.12.2016 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 

pentru anul 2018 

-  aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 

2018 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2018 

- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul Consiliului de administraţie al Serviciului Judeţean de Pază 

Olt 
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-  aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“, respectiv Comuna Brastavăţu 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161/26.10.2017 cu privire la: acordare premii pentru elevii şi 

profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei unui teren situat în comuna Schitu, judeţul Olt şi transmiterea acestuia din 

domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei 

Schitu, judeţul Olt 

- modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/26.10.2017 cu privire la transformare post în statul de funcţii al 

Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior 

-  aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Laurenţiu - Gerard 

Guţică - Florescu, manager al Muzeului Judeţean Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,72 

-   aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 - aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Guțică-Florescu 

Laurențiu-Gerard, manager al Muzeului Județean Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,72; - desemnarea 

comisiei de analiză, a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor. 

aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de 

Apă Olt” S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de 

Apă Olt” S.A. cu aport în numerar 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar 2017-2018; - 

aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2018 

 -aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

În această perioadă   Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement” a desfăşurat o activitate în 

conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice 

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

PRESEDINTE  COMISIE  PENTRU  MUNCĂ 

GHEORGE IONEL CRISTIAN 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2017  

de către Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, 

Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură 
 

În conformitate cu dispozițiile art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleșilor locali, Comisiile de specialitate în 

principalele domenii de activitate ale Consiliilor Județene au obligația să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin 

grija Secretarului județului. 

Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea 

Monumentelor Istorice și de Arhitectură, în plenul acesteia, a desfășurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atribuțiilor 

legale ce revin Consiliului Județean Olt.  

În perioada 01.01 2017 - 31.12.2017 membrii Comisiei au participat la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Olt 

unde s-au analizat, dezbătut și aprobat hotărâri, după ce au fost analizate si dezbătute cu argumente „pro” si „contra”. 

Comisia pentru organizarea și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice și protecția mediului, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 100 /24.06.2016 desfășurându-și 

activitatea în ședințe de lucru și analiză. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite 

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfășurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atribuțiilor legale ce revin 

Consiliului Județean Olt. 

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 s-au analizat un număr de 663 documentații de urbanism din care: 419 documentații pentru 

emiterea certificatelor de urbanism, 161 documentații pentru emiterea autorizațiilor de construire, 24 documentații pentru emiterea 

autorizațiilor de desființare, 38 documentații pentru prelungirea certificatelor de urbanism, 19 prelungire autorizații de construire și 2 

prelungiri autorizații de desființare. 

Comisia a avizat în perioada 01.01 2017 - 31.12.2017 următoarele proiecte de hotărâri: 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 

Județean Olt; 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul 

public al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt; 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“; 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale acces - Centru de primire în 

regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt; 
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- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013- 

30.06.2019; 

- atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

MATEUS TUR S.R.L.; 

- aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt pentru perioada 2016-2020; 

- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia; 

- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu 

modificările ulterioare; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.; 

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2017; 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții „Lucrări 

de modernizare drumuri județene pe DJ703B, DJ657B, DJ651B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C” finanțate prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență nr. 28/2013; 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții noi 

„Lucrări de modernizare drumuri județene de DJ544A și DJ644“ și a documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții nou „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanțare 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul 

„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ 546, 

Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de 

parteneriat; 

- aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Asociația Localităților și Zonelor Istorice de Artă din România pentru anul 2017; 

- aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelului Județului Olt, reactualizat pentru anul 2017; 

- aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul“ pe anul 2017; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului 

Administrației şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, a unor imobile din domeniul public al județului Olt; 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal; 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”; 

- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt; 

- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din 

Județul Olt; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

EDYTRANS OLITUR 2006 SRL; 

-atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava (Sinești) – Scornicești; 

- actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare 

Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Olt în perioada 2017-2020; 

- aprobarea delegării parțiale a gestiunii unor activități specifice ale serviciului public de administrare a drumurilor județene, având ca obiect 

activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean 

Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci” 

- stabilire indemnizație maximă lunară pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021; 

- aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii: - Contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de 

Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean 

Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vilă de Protocol” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 



 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții „Construire podețe tubulare pe drumurile județene din județul 

Olt DJ 546C, DJ546E, DJ 643, DJ643C, DJ644, DJ 644A, DJ653, DJ 657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A”; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a 

Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” ” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Instalație de detecție, semnalizare si avertizare incendiu la 

Consiliul Județean Olt“; 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a 

cheltuielilor legate de proiect; 

- trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului 

județean DJ 703D; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DINU 

TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL – COMANCA – DEVESELU; 

- includerea în domeniul public al Județului Olt, a unor imobile și a terenului aferent situate în comuna Spineni, județul Olt, în care 

funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni; 

- aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții ”Construire parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, comuna Schitu, județul Olt”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 679B, limită județ Teleorman – 

comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-13+900, L=400m”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud Olt, km 21+050”; 

- aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ642, Stoenești (intersecție DN6) – Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat; 

- aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții nou 

„Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare 

cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavățu; 

- încetarea mandatului de consilier județean al doamnei Sulger Cornelia; 

- completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Olt; 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul 

public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt; 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balș, Județul Olt“, a cheltuielilor 

legate de proiect și a acordului de parteneriat; 

- modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a 

tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2018; 

- aprobare taxe pentru anul 2018; 

- revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina 

în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci; 

- 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; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou din beton armat de DJ 703D, comuna 

Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900”; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului 

pe drumul județean DJ 546, km 117+375, comuna Teslui”; 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

- modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, 

cu modificările ulterioare; 

- constituire comisie specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt. 

În perioada analizată Comisia a desfășurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului 

Județean și cu respectarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. 
 

PREŞEDINTE COMISIE, 

Ion Cătălin GRECU 

 



 

3.Raport 

cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II al anului 2017 
 

Între drepturile constituţionale ale cetăţeanului se înscrie şi dreptul la petiţionare (art. 51 din Constituţia României, republicată), prin 

care cetăţeanul se poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice cu petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri, în nume propriu sau în 

numele unei organizaţii legal constituite. Aplicând prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 27/2002 privind activitatea de soluţionare a 

petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/23.04.2002, Consiliul Judeţean Olt a adoptat hotărârea, prin care au fost puse în aplicare normele 

legale din domeniu şi a urmărit permanent ducerea lor la îndeplinire. 

În semestrul II al anului 2017, potrivit organigramei Consiliului Judeţean Olt, activitatea de soluţionare a petiţiilor a fost în atribuţia 

Serviciului Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională. 

În cadrul acestui serviciu, un funcţionar public are ca atribuţii primirea şi înregistrarea petiţiilor, urmărirea rezolvării acestora şi 

expedierea răspunsului către petiţionar, potrivit reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, tot el gestionează din punct de vedere 

organizatoric şi activitatea de audienţe. 

Prin art. 14 din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 aprobată prin Legea nr. 233/2002 se instituie obligaţia ca, semestrial, să se prezinte 

un raport asupra modului în care s-a desfăşurat activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate în perioada de referinţă. În acest context, la 

Consiliul Judeţean Olt s-au înregistrat în semestrul II al anului 2017 un număr de  89 petiții, care au fost repartizate spre soluţionare 

compartimentelor de specialitate. 

Grupând după diferite criterii petiţiile, cererile şi sesizările primite în semestrul II al anului 2017 se pot face următoarele clasificări: 

Numărul total al petițiilor, cererilor și sesizărilor primite: 89 

din care: 

1) după modul de adresabilitate 

a) adresate direct - 78 

b) adresate prin intermediul altor instituții - 11 

2) după problematica abordată: 

a) solicitări de ajutoare financiare şi sociale. 

b) probleme privind Legea fondului funciar. 

c) probleme de ordin social. 

d) solicitări de fonduri pentru alimentarea cu energie electrică. 

e) solicitări spaţii de închiriat. 

f) cereri de angajare. 

g)repararea drumurilor, podeţelor, precum şi implicarea autorităţilor locale în remedierea acestora . 

h) construcţii fără autorizaţie. 

i) constatarea gradului de handicap pe care l-au primit în urma revizuirii de către comisie. 

j)solicitări privind decontarea transportului pentru profesorii navetişti. 

k) sesizarea disconfortului creat de traficul greu prin localitate. 

l) solicitări pentru tăierea copacilor de pe drumurile judeţene. 

m) contestaţii ale operatorilor de transport. 

n) probleme legate de reîncadrarea personalului din sănătate în urma aplicării reformei în domeniul sănătăţii. 

o) alte domenii. 

Analiza activității de soluționare a petițiilor pe semestrul II 2017 conduce la următoarele concluzii: 

- s-a menţinut ponderea modului de adresabilitate directă prin care s-au transmis petiţii, indirect fiind transmise de la Instituţia Prefectului 

Judeţul Olt; 

- au fost respectate întocmai normele legale din domeniu, atât în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea şi urmărirea rezolvării petiţiilor, cât 

şi încadrarea  în termenele prevăzute de lege şi expedierea răspunsurilor către petiţionari. 

- buna colaborare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, precum şi cea cu instituţiile publice judeţene a permis 

găsirea soluţiilor de rezolvare a problemelor ce fac obiectul petiţiilor. 

- nu au fost înregistrate cazuri de primire directă de la cetăţeni a petiţiilor, fără să fie înregistrate conform circuitului oficial al documentelor. 

- nu au fost constate  abateri disciplinare de la prevederile legale privind activitatea de soluţionare a petiţiilor. 

Domeniului petiţionării se circumscrie şi activitatea de audienţe, prin care conducerea executivă a Consiliului Judeţean Olt  - 

preşedinte, vicepreşedinţi, secretar – s-a întâlnit cu cetăţenii, la solicitarea acestora, la sediul instituţiei, în cadrul programului săptămânal de 

audienţe. 

Conform evidenţei operative din registrul special de audienţe, în anul 2017 semestrul II, au fost primiți  în audiență 171 de cetățeni. 

Raportându-ne la problemele care au făcut obiectul audienţelor, este  de reţinut faptul că principalele domenii de interes au fost: cereri 

de locuri de muncă, internare în centre de plasament sau alte instituţii sociale de ocrotire, solicitare de locuinţe sociale şi de ajutoare băneşti şi 

materiale, probleme de fond funciar şi altele. Dacă obiectul audienţei depăşea aria de competenţă a Consiliului Judeţean Olt, acest lucru a 

fost explicat cetăţenilor veniţi în audienţă şi s-a asigurat consilierea lor pentru a se adresa acelor instituţii care aveau competenţe în 

soluţionarea cererilor. 

Concluzia generală referitoare la activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de organizare a audienţelor desfăşurate de Consiliul Judeţean 

Olt în semestrul II al anului 2017 este că acestea s-au încadrat în normele legale în materie şi au asigurat cetăţenilor accesul liber şi direct la 

un drept fundamental.      

Preşedinte 

Marius OPRESCU 

    Șef serviciu,  

 Magdalena Țolu                                                                                                                                                                Consilier asistent, 

                                                                            Cornelia Ioniță 


