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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 FEBRUARIE 2018 
 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.2870/15.03.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.2871/15.03.2018; 

➢ raportul nr.2872/15.03.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.3462/28.03.2018 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. 18167/13.03.2018, comunicat cu adresa 

nr. 18166/13.03.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2763/13.03.2018; 

➢ 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 FEBRUARIE 2018, după cum urmează:   

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii (lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în luna 

FEBRUARIE 2018 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

 FEBRUARIE 2018 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4=col2+col3 5 6=col4/col5 

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
284.365 53.944 338.309 99,90 3.386,48 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
148.447 53.910 202.357 56,00 3.613,52 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
191.478 55.597 247.075 59,00 4.187,71 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
145.793 46.918 192.711 51,00 3.778,65 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
166.331 60.313 226.644 77,86 2.910,92 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
151.286 37.862 189.148 41,00 4.613,37 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

81.792 17.915 99.707 31,00 3.216,35 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
39.384 28.678 68.062 11,00 6.187,45 

 TOTAL 1.208.876 355.137 1.564.013 426,76 3.664,85 

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, 29.03.2018 

Nr. 42   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și 1 „neparticipare la vot”.  

 

 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”; 

- aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului” de către domnul Crețeanu Ion. 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2983/19.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.2984/19.03.2018; 

- Raportul nr.2985/19.03.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.3461/28.03.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.3502/28.03.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- 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 Tradiţionale „Doina Oltului”, pentru perioada 14.06.2016 – 

13.06.2019; 

- prevederile art.3 alin.(1), art.4, art.5 pct.2, art.13 alin.(8), art.14 alin.(1) și art.16 alin.(1) și (2) din 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.14/25.01.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.27/28.02.2018, cu privire la desemnarea comisiilor de evaluare, a 

secretariatului comisiilor de evaluare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, respectiv la 

evaluările anuale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; 

- Raportul final nr.2690/12.03.2018 privind evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului” realizat în perioada 01.01.2017-31.12.2017; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.2715/13.03.2018, prin care au fost aduse la cunoștința managerului, nota finală şi 

concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare; 

- anunțul nr.2981/19.03.2018, prin care Consiliul Județean Olt a adus la cunoștința publică rezultatul final al evaluării; 

- 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 desfăşurare a 

concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare 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; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.15 alin.(1), art.25 alin.(1), art.36, art.38 alin.(1) și (3), art.39, art.40, art.41 alin.(1) și (3), 

art.42 alin.(4) și art.43 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, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și f), alin.(2) lit.e), 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 rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017, concretizat în 

nota finală 7,77, notă obținută de domnul Crețeanu Ion – manager al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, conform Raportului final nr.2690/12.03.2018 al comisiei 

de evaluare. 

Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale ,,Doina Oltului” de către domnul Crețeanu Ion. 

Art.3 Împotriva măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre, domnul Crețeanu Ion se poate adresa 

instanței de contencios administrativ competente, în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Ansamblului 



 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului”, domnului Crețeanu Ion, 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, 29.03.2018 

Nr.43 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 
         

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2873/15.03.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.2874/15.03.2018; 

-  raportul nr.2875/15.03.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr.3465/28.03.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- prevederile Capitolului V art.5.13. din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3244/2017, modificate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 

nr. 3315/2017; 

- prevederile art.58 alin.(1) lit a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

lit.a) si 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 utilizarea sumei de 882.000 lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare  pe anul 

2018.  

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

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Olt, Trezoreriei Municipiului Slatina,  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                         Contrasemnează, 

                                                             Secretar al Judeţului Olt 

                                                              Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 29.03.2018 

Nr.44  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 32 voturi „pentru”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Școlii Populare de Arte 

și Meserii Slatina; 

- aprobarea continuării managementului la Școala Populară de Arte și Meserii Slatina de 

către domnul Pintea Vivi - Viorel. 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.2864/15.03.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.2865/15.03.2018; 

- Raportul nr.2866/15.03.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.3460/28.03.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.3503/28.03.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.27/28.02.2018, cu privire la desemnarea comisiilor de evaluare, 

a secretariatului comisiilor de evaluare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, respectiv la 

evaluările anuale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.3 alin.(1), art.4, art.5 pct.1, art.13 alin.(8), art.14 alin.(1) și art.16 alin.(1) și (2) din 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.14/25.01.2018; 

- Raportul final nr.2599/09.03.2018 privind evaluarea anuală a managementului Școlii Populare de Arte și Meserii 

Slatina realizat în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.2600/09.03.2018 prin care s-a adus la cunoștința managerului Școlii Populare 

de Arte și Meserii Slatina, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare; 

- anunțul nr.2819/14.03.2018, prin care Consiliul Județean Olt a adus la cunoștința publică rezultatul final al 

evaluării; 

- 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 

desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare 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; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.15 alin.(1), art.25 alin.(1), art.36, art.38 alin.(1), art.40, art.41 alin.(1) și alin. (3), 

art.42 alin.(4) și art.43 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, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și f), alin.(2) lit.e), 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 rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Școlii Populare de Arte și 

Meserii Slatina, pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017, concretizat în nota finală 9,89, notă obținută de 

domnul Pintea Vivi-Viorel – manager al Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, conform Raportului final 

nr.2599/09.03.2018 al comisiei de evaluare. 

Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Școala Populară de Arte și Meserii Slatina de către 

domnul Pintea Vivi-Viorel. 

Art.3 Împotriva măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre, domnul Pintea Vivi-Viorel se poate adresa 

instanței de contencios administrativ competente, în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 



 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse Umane 

și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Școlii 

Populare de Arte și Meserii Slatina, domnului Pintea Vivi-Viorel, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

               CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                      

                                                                                         Secretar al Judeţului                     

                                                                                                                   ILIE Marinela Elena                                                      

SLATINA 29.03.2018  

Nr.45 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi “pentru”. 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3142/21.03.2018, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr. 3143/21.03.2018; 

- Raportul  nr.3144/21.03.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.3466/28.03.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 23/02.02.2018, cu privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 

2018 și estimările pe anii 2019-2021; 

- Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Nota de fundamentare nr. 1225/06.03.2018 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 2452/06.03.2018; 

- Adresa nr. 15989/05.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 2435/06.03.2018; 

- Adresele nr. 7135/12.03.2018 si nr. 7856/20.03.2018 ale Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrate la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 2660/12.03.2018 si nr.3089/20.03.2018; 

- Adresa nr. 2155/06.03.2018 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

2469/07.03.2018; 

- Referatul de necesitate nr. 736/22.01.2018, emis de cabinetul vicepreședintelui coordonator al Direcție Tehnice și 

Investiții; 

-  Raportul Serviciului Dezvoltare Regionala nr. 3063/20.03.2018 aprobat de ordonatorul principal de credite. 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. a) si 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 rectificarea Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de 

Dezvoltare pe anul 2018, conform  anexelor nr. 1, 1a, 1b.    

Art.2. Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2018, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b.    

Art.3. Se aproba rectificarea fisei obiectivului de investitii „Construire Pavilion Geronto-Psihiatrie și Adicții” 

din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, conform anexei nr. 3. 

Art.4. Se aproba fișele obiectivelor de investiții „Reabilitare Centru Sf. Valentin, strada Aleea Muncii, bl. FA 

24, sc. C, et. 4, ap. 10”, municipiul Slatina, județul Olt, respectiv „Reabilitare Centru Sf. Valentin, strada Aleea 

Macului, bl. FA 22, sc. D et. 4, ap. 15”, mun. Slatina, jud.Olt, conform anexelor nr. 4 si 5. 

Art.5. Se aprobă rectificarea listei „Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri, la capitolul 

66.10 „Sănătate”, subcap. 66.10.06 „Servicii medicale în unități sanitare cu paturi”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale 

generale”, pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, pe anul 2018, conform anexei nr. 6. 



 

Art.6. Se aproba rectificarea fișelor obiectivelor de investiții: 

- „Modernizare, reabilitare și recompartimentare Pavilion Materno-Infantil (etaj 2, etaj 3 parțial - corp A Săli 

nașteri, etaj 5, etaj 6 si etaj 9)”, Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

- „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”, Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

- „Modernizare, reabilitare și recompartimentare Bloc Medicală”, Spitalul Județean de Urgență Slatina, 

conform anexelor nr. 7 - 9. 

Art.7. Se aprobă rectificarea fișei obiectivului de investiții „Lucrări de modernizare, recompartimentare la 

etajele 3 și 4 aparținând Secției de Neonatologie și etajele 7 si 8 aparținând Secției Pediatrie, din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Slatina”, conform anexei nr.10.  

Art.8. Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri 

repartizate la cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive”, pentru 

anul 2018, conform anexei nr.11. 

Art. 9. Se aprobă fișa obiectivului de  investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal”, 

conform anexei nr.12. 

Art.10. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 

categorii de bunuri, pe anul 2018, conform anexei nr.13. 

Art.11. Se aprobă bugetul local al Județului Olt pe anul 2018 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și 

alineate, conform anexei nr.14. 

Art.12. Se aprobă bugetul instituţiilor publice si activitătilor finanţate integral sau partial  din venituri proprii 

pe anul 2018 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, conform anexei nr.15. 

Art.13. Anexele nr. 1-15  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.14. Prezenta hotărâre se comunică  Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și 

Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                        Contrasemnează, 

                                                                       Secretarul Judeţului Olt 

                                                                         Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 29.03.2018 

Nr. 46  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  24 voturi „pentru” și 8 voturi împotrivă. 

Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- aprobarea continuării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale și Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 2867/15.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.2868/15.03.2018; 

- Raportul nr.2869/15.03.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.3459/28.03.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.3504/28.03.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- 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, cu modificările ulterioare, încheiat 

între domnul Paul STĂNESCU, Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Florian DUMITRESCU, directorul 

http://www.cjolt.ro/


 

(managerul) Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, pentru perioada 

05.06.2015 – 05.06.2018 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.27/28.02.2018, cu privire la desemnarea comisiilor de evaluare, a 

secretariatului comisiilor de evaluare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, respectiv la 

evaluările anuale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.3 alin.(1), art.4, art.5, art.13 alin.(1) și art.15 din 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.12/25.01.2018; 

- Raportul final nr.2534/07.03.2018 privind evaluarea finală a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt realizat în perioada 05.06.2015 – 05.06.2018; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.2536/07.03.2018, prin care i-au fost aduse la cunoștință managerului Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, nota finală și concluziile raportului 

întocmit de comisie; 

- comunicarea nr.2691/13.03.2018, prin care Consiliul Județean Olt a adus la cunoștința publică rezultatul final al 

evaluării; 

- 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; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 lit.b), art.4, art.15 alin.(1), art.25, art.36, art.37 alin.(2), art.38 alin.(1) și (3), art.40, art.41 

alin.(1) și (3), art.42 alin.(4) și art.43 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, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și f), alin.(2) lit.e), 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 rezultatul final la evaluarea finală a managementului Centrului Județean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, pentru perioada 05.06.2015 – 05.06.2018, concretizat în nota 

finală 9,86, notă obținută de domnul Florian DUMITRESCU, directorul (managerul) Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, conform Raportului final nr.2534/07.03.2018 al 

comisiei de evaluare. 

Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt de către domnul Florian DUMITRESCU. 

Art.3 Împotriva măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre, domnul Florian DUMITRESCU, se poate adresa 

instanței de contencios administrativ competente, în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, domnului Florian 

DUMITRESCU, 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 29.03.2018 

Nr.47 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi “pentru”  

 

 



 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare 

 pe anul 2017 
 

Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr. 2876/15.03.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2877/15.03.2018; 

➢ raportul nr.2878/15.03.2018  al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

➢raportul nr.3467/28.03.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

➢ prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018; 

➢ prevederile Ordinului comun nr. 244/2651/2010 al Ministrului Administrației și Internelor și Ministrului Finanțelor 

Publice pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) și ale art. 761 alin. 

(1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 

➢ prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor 

de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, modificat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

3315/2017; 

➢ prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea 

altor norme metodologice în domeniul contabilității; 

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

lit. c). din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local - Venituri, la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 2. 

Art. 3. Se aprobă Contul de execuţie a bugetului aparatului propriu al Județului  Olt  la data de 31.12.2017, 

conform anexei nr. 3. 

Art. 4. Se aprobă Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 

31.12.2017, conform anexei nr. 4.  

Art. 5. Se aprobă Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 

31.12.2017, conform anexei nr. 5. 

Art. 6. Se aprobă Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 6. 

Art. 7. Se aprobă Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 7. 

Art.8. Se aprobă Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2017, conform 

anexei nr. 8. 

Art. 9. Se aprobă Bilanțul la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 9. 

Art. 10. Se aprobă Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 10. 

Art. 11. Se aprobă Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 11. 

Art.12. Se aprobă Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la data de 31.12.2017, 

conform anexei nr. 12. 

Art. 13. Se aprobă Plățile restante la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 13. 

Art. 14. Se aprobă Situația fluxurilor de trezorerie (flux bănci) la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 14 . 

Art. 15. Se aprobă Disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 15. 

Art. 16. Se aprobă Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare (titlul 56 

și titlul 58) la data de 31.12.2017 conform anexei nr. 16. 

Art. 17. Se aprobă Situația activelor fixe amortizabile - creșteri la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 17. 

Art. 18. Se aprobă Situația activelor fixe amortizabile - reduceri la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 18. 

Art. 19.  Se aprobă Situația activelor fixe neamortizabile - creșteri la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 19. 

Art. 20.  Se aprobă Situația activelor fixe neamortizabile - reduceri la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 20. 



 

Art. 21.  Se aprobă Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la data de 

31.12.2017, conform anexei nr. 21. 

Art. 22.  Se aprobă Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ – 

teritoriale la operatorii economici, la data de 31.12.2017, conform anexei nr. 22. 

Art. 23. Anexele 1 - 22 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.24. Prezenta hotărâre se comunică Direcției  Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și 

Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Olt  pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                        Contrasemnează, 

                                                                              Secretarul Județului Olt 

                                                                               Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 29.03.2018 

Nr. 48  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru”. 

Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2018 
           

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 332/12.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 333/12.01.2018; 

-  Raportul Direcției Economice Buget-Finanțe nr.334/12.01.2018; 

- Raportul nr. 3468/28.03.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- Raportul nr. 3526/28.03.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 84 alin. (4), (5) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Adresa nr. 109/12.01.2018 a Direcției pentru Agricultură Județene Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

228/12.01.2018; 

- Prevederile art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) 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 şi completările ulterioare  

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta  hotărâre: 

Art.1. Se stabilește prețul mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști aflate pe teritoriul județului 

Olt, pentru anul 2018, propus de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt, în sumă de 30 lei/tonă. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în presa locală și se comunică Direcției Economice, Buget – 

Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, consiliilor locale de pe raza 

județului Olt, Direcției pentru Agricultură Județene Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                           Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                                                      Marinela Elena ILIE 

Slatina, 29.03.2018 

Nr. 49 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi ”pentru”. 

http://www.cjolt.ro/


 

HOTĂRÂRE    

cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.3083/20.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.3084/ 20.03.2018; 

- Raportul nr.3085/20.03.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.3457/28.03.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.3478/28.03.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.3505/28.03.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr.391/19.03.2018, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3010/19.03.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură organizatorică, 

organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/27.04.2017 cu privire la încadrarea Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria instituțiilor de spectacole; aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului”; 

- prevederile Deciziei Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” nr.94/22.02.2018 referitoare la încetare contract individual de muncă  pentru doamna TOMA ELENA 

IONELA– Solist vocal, treapta profesională I; 

- Hotărârea Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului” nr.1/13.03.2018 cu privire la aprobare unele măsuri pentru funcționarea A.P.P.C.T. „Doina Oltului”; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1)-(2), art.5 alin.(1) și art.12 alin.(1) și (11) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 

privind instituțiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare;  

-  prevederile Anexei nr.III (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ"  UNITĂŢI 

DE CULTURĂ”) la legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Capitolului I. („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte 

naţionale ori de importanţă naţională”), Pct.II. (Alte instituţii de spectacole sau concerte),  lit.b) (Funcţii de execuţie) 

poziția nr.7, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.1 și 4, 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 transformarea postului vacant de Solist vocal, treapta profesională I, fară nivel de 

studii, în cadrul Secţiei Muzicale a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului” (poziția nr.12 în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015, cu 

modificările și completările ulterioare) în Solist vocal, treapta profesională debutant, fară nivel de studii. 

Art.2 Statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

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

aplicabilitatea. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 



 

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

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

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                               Secretar al județului 

                                                                                        Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 29.03.2018 

Nr.50 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”  

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași, pentru anul 2018 
 

Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr. 3024/19.03.2018  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3025/19.03.2018; 

➢ Raportul nr. 3026/19.03.2018 al Direcţiei Economice, Buget-finanțe şi Serviciului Dezvoltare Regională ; 

➢ Raportul nr. 3469/28.03.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ Raportul nr. 3479/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la  aprobarea bugetului Județului 

Olt, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021; 

➢ Prevederile art.7 alin.(4) , art.10 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România , 

modificată  și completată prin O.U.G. nr. 111/2004; 

➢ Prevederile Legii nr. 2/2018  a bugetului de stat pe anul 2018; 

➢ Adresa nr. 6910/16.03.2018 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  privind solicitarea alocării 

contribuției Consiliului Județean Olt la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  și la bugetul 

Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, Călărași aferentă trimestrului I 2018, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.2977/19.03.2018 ;  

➢ Hotărârea nr.4/07.03.2018 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia privind aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru anul 2018 .   

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. e), alin.(6) lit. a) şi c),  art.97 alin.(1) și 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 contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,   pentru anul  2018,  în sumă de 1.019.933 lei. 

Art.2. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de venituri și cheltuieli al Biroului Regional 

de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul  2018,  în sumă de 116.666 lei . 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, Serviciului Dezvoltare 

Regională din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

              Contrasemnează,  

Secretar al Judeţului, 

                                                                             Marinela-Elena ILIE  

Slatina, 29 martie  2018  

Nr. 51  

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “pentru” și 1 abținere 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la darea în folosință gratuită a unui  spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al 

Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3162/21.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 3163/21.03.2018; 

- Adresa Colegiului Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

1748/15.02.2018; 

- Adresa nr. 5002/20.02.2018 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

2051/22.02.2018; 

- Raportul comun nr. 3164/21.03.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 3470/28.03.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raportul nr. 3480/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 3516/28.03.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

- Prevederile art.20 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și 

înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România; 

- Prevederile art.2 din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 

679/2017; 

- Prevederile art.124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu modificările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însușirea inventarului bunurilor ce aparțin 

domeniului public al județului Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, înscris în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

1355/2001 privind atestarea domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 

județul Olt, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) 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). Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 3 ani, către Colegiul Teritorial Olt al 

Fizioterapeuților din România, organizație profesională cu personalitate juridică, neguvernamentală, de 

interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, a unui 

spațiu administrativ în suprafață de 14,63 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

(2). Spațiul menționat la alin.(1) este situat în municipiul Slatina, str. Crișan, nr.5, jud. Olt și are datele 

de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3). Darea în folosință a spațiului administrativ prevăzut la alin.(1) și (2) se face în vederea desfășurării 

activității Colegiului Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România. 

Art.2. (1). Colegiul Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România va suporta cheltuielile de 

întreținere, reparații, modernizări ale spațiului prevăzut la art.1, precum și plata utilităților aferente.   

(2). Recompartimentarea și modificarea spațiului se poate efectua numai cu acordul Consiliului 

Județean Olt  și cu respectare legislației în vigoare privind autorizarea și avizarea construcțiilor.  

Art.3. Predarea – primirea spațiului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 

Consiliul Județean Olt și Colegiul Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România, prin grija Direcției 

Economice, Buget - Finanțe și Direcției Tehnice și Investiții - Serviciul Administrarea Patrimoniului, 

Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană 

de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în termen de 15 zile de la data  

prezentei hotărâri. 



 

Art.4. (1). Prin protocolul de predare – primire se vor stabili răspunderile ce revin Consiliului Județean 

Olt și Colegiului Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România, în ceea ce privește apărarea împotriva 

incendiilor, conform prevederilor Legii nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

(2). Colegiul Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România, împreună cu persoanele fizice sau juridice 

care dețin părți din același imobil colaborează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin din Legea nr. 

307/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor pentru întregul imobil.   

Art.5. (1). Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 60/27.05.2004 cu privire la darea în administrarea 

unităților sanitare publice de interes județean a terenurilor și clădirilor în care acestea își desfășoară 

activitatea se modifică în mod corespunzător. 

(2). Se împuternicește conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina să urmărească modul de 

îndeplinire de către Colegiul Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România a obligațiilor ce decurg din 

acordarea dreptului de folosință. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică 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, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Colegiului Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România, Spitalului Județean de 

Urgență Slatina  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, 29.03.2018 

Nr. 52 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 

 

 

        

HOTĂRÂRE    

cu privire la: -  înființare post contractual în statul de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt;  

- aprobare număr de posturi; 

- modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.31/25.02.2016 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.3148/21.03.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.3149/21.03.2018; 

- Raportul nr.3150/21.03.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.3506/28.03.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.3481/28.03.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.3472/28.03.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget – finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Referatul nr.3053/19.03.2018 cu privire la necesitatea înființării unui post de îngrijitor, nivel studii generale în cadrul 

Personalului de Întreținere și Deservire Generală al Direcției Economice, Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt; 

- Adresele Instituției Prefectului Județul Olt nr.17.666/07.03.2014 și nr.18.475/25.03.2014, înregistrate la Consiliul 

Județean Olt sub nr.2.985/25.03.2014 și respectiv, nr.2601/13.03.2014; 



 

- prevederile art.III alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

- prevederile art.104 alin.(1) lit.a) și c), alin.(2) lit.a) și alin.(4) lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean 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, 

În temeiul art.91 alin.(1), lit. a) și 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 administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă înființarea unui post contractual de execuție de îngrijitor, nivel studii G în cadrul 

Personalului de Întreținere și Deservire Generală, Direcția Economică, Buget – Finanțe a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt. 

Art.2. Se aprobă numărul de 153 de posturi, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, ca urmare a suplimentării acestuia cu un post, astfel cum a fost aprobat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică, se completează 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.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.04.2018 și se comunică: arhitectului șef al 

județului, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean 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 29.03.2018 

Nr.53 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 

Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

                

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt  

la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2018  
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 3021/19.03.2018  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3022/19.03.2018  ; 

➢ raportul nr. 3023/19.03.2018 al Direcției Economice, Buget-finanțe  și Serviciului Dezvoltare Regională;  

➢ raportul nr.3473/28.03.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ raportul nr. 3484/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la  aprobarea bugetului Județului 

Olt, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021; 

➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 3/2000 privind aderarea Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a 

Consiliilor Județene din România; 

http://www.cjolt.ro/


 

➢ Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

➢ Prevederile art.10 din Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România; 

➢ Adresa UNCJR nr. 664/14.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12846/14.12.2017; 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e), alin.(6) lit. c) , art.97 alin.(1) și 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 cotizația Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 

România (UNCJR) pentru anul  2018 în sumă de 73.593,10 lei. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, Serviciului  Dezvoltare  

Regională din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

               Contrasemnează,  

Secretar al Judeţului, 

Marinela-Elena ILIE  

Slatina, 29 martie 2018 

Nr. 54  

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi “pentru” 

 

 

                                                                                                                                                  

HOTĂRÂRE 

cu privire la trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în vederea 

scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora 
 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 3159/21.03.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 3160/21.03.2018; 

- Adresa nr. 7463/15.03.2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

2900/15.03.2018;  

- Raportul comun nr. 3161/21.03.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 3474/28.03.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raportul nr. 3488/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 3517/28.03.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului 

public al judeţului Olt, cu modificările şi 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; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea 

Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002  privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 60/2004  cu privire la darea în administrarea unităţilor sanitare publice de interes 

judeţean a terenurilor şi clădirilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 140/2012 cu privire la dare în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slatina, a unor imobile aflate în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt; 

- Prevederile art.8 alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 



 

- Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.2 și art.4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.c) din 

Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta  hotărâre: 
   

Art.1. (1). Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a imobilelor corp C2, 

C3, C4, C5 anexe la „Fosta Creşă nr. 1 Slatina”, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. 

(2). Imobilele menționate la alin.(1) sunt situate în municipiul Slatina, strada Trandafirilor nr. 2B, județul 

Olt și au datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1). Trecerea în domeniul privat al Judeţului, a imobilelor prevăzute la art.1, se face în vederea 

scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora. 

(2). Imobillele prevăzute la art.1 se vor demola după obţinerea autorizaţiei de desfiinţare.  

Art.3. (1). După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilelor, Consiliul Judeţean Olt va actualiza în 

mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Olt. 

(2). Sumele rezultate din valorificarea, conform prevederilor legale, a materialelor recuperate în urma 

demolării sau dezmembrării acestor imobile, se constituie venit la bugetul Judeţului Olt. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, 

Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 

Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.   
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                        Contrasemnează                                                                                                                          

                                                                                                   Secretar al Județului 

                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 29.03.2018 

Nr. 55 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 24 de voturi „pentru” și 8 voturi împotrivă. 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la: transformarea unor posturi în  statul  de funcții  

al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere:  

➢ expunerea de motive nr.3302/23.03.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.3303/23.03.2018;  

➢ raportul nr.3304/23.03.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.3489/28.03.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.3507/28.03.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

➢ adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.6633/06.03.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.2515/07.03.2018; 

➢ 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  și completările ulterioare  ; 



 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/25.01.2018 cu privire la aprobarea numărului de posturi, 

modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.68/31.01.2018, modificată prin Decizia Managerului 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.167/19.03.2018  referitor la promovarea în funcția de medic specialist a d-nei 

dr. Dnia- Andreea, medic rezident an V pe post, specialitatea oncologie medicală la Secția oncologie medicală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.42/17.01.2018 modificată prin Decizia Managerului 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.164/19.03.2018, referitor la promovarea în funcția de medic specialist a d-nei 

dr. Al, medic rezident an IV  pe post, specialitatea reabilitare medicală la Secția recuperare, medicină fizică și 

balneologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.44/17.01.2018 referitor la promovarea în funcția de 

medic primar a d-nei dr. Delureanu Mihaela Lăcrămioara, medic specialist, specialitatea neurologie la Secția neurologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.43/17.01.2018 referitor la promovarea în funcția de 

medic specialist a d-lui dr. Grăm,, medic rezident an V pe post, specialitatea ortopedie și traumatologie la Secția 

ortopedie și traumatologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.63/29.01.2018 referitor la promovarea în funcția de 

medic specialist a d-lui dr. Corâtavian, medic rezident an V pe post, specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie 

reconstructivă  la Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.64/29.01.2018,  modificată prin Decizia Managerului 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.166/19.03.2018  referitor la promovarea în funcția de medic specialist a d-nei 

dr. Geocu Alexandra, medic rezident pe post an V, specialitatea anestezie și terapie intensivă   la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.53/23.01.2018, modificată prin Decizia Managerului 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.165/19.03.2018  referitor la promovarea în funcția de medic specialist a d-nei 

dr. Oncescu ihaela, medic rezident pe post an V, specialitatea obstetrică ginecologie  la Secția obstetrică ginecologie II; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.45/17.01.2018 referitor la promovarea în funcția de 

medic primar a d-nei dr. Gr Cristina, medic specialist, specialitatea medicină de laborator  la Laborator analize medicale; 

➢ prevederile art.180 alin.(1) lit a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei     

de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin 

Hotărârea Guvernului nr.947/2009; 

➢ prevederile art.1, pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului 

director din cadrul spitalului public; 

➢ prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr.53/2003 - Codul  Muncii,  republicată, cu modificările 

şi 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 ; 

În temeiul art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu prevederile 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  Începând cu data de 01.02.2018, se aprobă transformarea  a 8 posturi  din statul de funcţii al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu 

modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării, după cum urmează: 

- postul de medic rezident an V, specialitatea oncologie medicală, de la Secția oncologie medicală 

(poziția nr.118 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare), se transformă în post 

de medic specialist, specialitatea oncologie medicală;  



 

- postul de medic rezident an IV, specialitatea BFT, de la Secția recuperare, medicină fizică și 

balneologie (poziția nr.231 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă 

în post de medic specialist, specialitatea reabilitare medicală; 

- postul de medic specialist, specialitatea neurologie, de la Secția neurologie (poziția nr.292 în Statul 

de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post de medic primar, 

specialitatea neurologie; 

- postul de medic rezident an V, specialitatea ortopedie și traumatologie, de la Secția ortopedie și 

traumatologie (poziția nr.416 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă 

în post de medic specialist, specialitatea  ortopedie și traumatologie; 

- postul de medic rezident an V, specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, de la 

Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă (poziția nr.519 în Statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu 

modificările și completările ulterioare) se transformă în post de medic specialist, specialitatea chirurgie 

plastică, microchirurgie reconstructivă; 

- postul  de medic rezident an V, specialitatea anestezie și terapie intensivă de la Secția A.T.I. (poziția 

nr.665  în  Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post de medic 

specialist, specialitatea anestezie și terapie intensivă.; 

- postul de medic rezident an V, specialitatea obstetrică ginecologie, de la Secția obstetrică ginecologie 

II (poziția nr.977 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post de 

medic specialist, specialitatea obstetrică ginecologie; 

- postul de medic specialist, specialitatea medicină de laborator, de la Laborator analize medicale 

(poziția nr.1747 în  Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post de 

medic primar, specialitatea medicină de laborator. 

Art.2 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător  

cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.          

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse 

Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 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  29.03.2018 

Nr. 56 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi ,,pentru” 

  

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la  

Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2018 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 3079/20.03.2018 cu privire la  Proiectul de Hotărâre nr. 3080/20.03.2018; 

➢ Raportul nr. 3081/20.03.2018 al Direcţiei Economice , Buget-finanțe şi Serviciului Dezvoltare Regională; 



 

➢ Raportul nr. 3476/28.03.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ Raportul nr. 3490/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Raportul nr. 3525/28.03.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ; 

➢ Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 36/31.03.2011 cu privire la aprobarea asocierii Judeţului Olt cu unele localităţi 

din judeţul Olt, cu persoane juridice şi reprezentanţi ai Societăţii civile în cadrul Asociaţiei “Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni”; 

➢ Prevederile art.14 alin.(2) și art.30 lit.m) din Statutul Asociaţiei “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, înscris în 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/31.03.2011; 

➢ Contractul de finanţare nr. 60/27.03.2017, încheiat între Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” şi 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management a 

Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime; 

➢ Prevederile art.35 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  

ulterioare; 

➢ Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;  

➢ Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la  aprobarea bugetului Județului 

Olt, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021; 

➢ Adresa nr. 49/16.03.2018 a Asociației ”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” privind cotizația aferentă anului 

2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3052/19.03.2018. 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. b) și lit. e), alin.(6) lit.a) și lit. c), 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 cotizaţia Judeţului Olt pentru anul 2018 la Asociaţia “Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni”, în valoare de 36.509 lei. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare Regională, Direcţiei Economică, Buget - 

Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                Contrasemnează,  

                       Secretar al Judeţului, 

                                                              Marinela-Elena ILIE  

Slatina, 29 martie 2018 

Nr. 57 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi “pentru” 

 

 

 

HOTARÂRE 

cu privire la  acordul de principiu pentru schimbarea destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, 

aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 3165/21.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 3166/21.03.2018; 

- Adresa nr. 4730/16.02.2018 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

1814/16.02.2018;  

- Raportul comun nr. 3167/21.03.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 3492/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 3509/28.03.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;  



 

- Raportul nr. 3520/28.03.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

- Prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și 

din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene 

respective; 

- Prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de 

interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însușirea inventarului bunurilor ce aparțin 

domeniului public al județului Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 60/2004 cu privire la darea în administrarea unităților sanitare  publice de interes 

județean a terenurilor și clădirilor în care acestea își desfășoară activitatea; 

- Protocolul nr. 4366/1337/1341/10.03.2003, încheiat între Direcția de Sănătate Publică - Spitalul Județean Slatina și 

Consiliul Județean Olt; 

- Protocolul nr. 2217/2124/6607/16.04.2003 încheiat între Consiliul Județean Olt și  Direcția de Sănătate Publică - 

Spitalul Județean Slatina; 

- Hotărârea nr. 2/16.01.2018 a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- Prevederile art.858-862 alin.(1) și art.868-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.3 alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit. c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit. c) din 

Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, 
  

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se emite  acordul de principiu pentru schimbarea destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 

Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina din 

spațiu destinat desfășurării activităților socio -pedagogice în spațiu destinat desfășurării activităților medicale de 

sănătate mintală.  

(2). Imobilul menționat la alin.(1) este situat în municipiul Slatina, strada Trandafirilor nr. 2B, județul Olt.   

(3). Schimbarea destinației imobilului  menționat la alin.(1) se face pe perioadă nedeterminată. 

Art.2. Schimbarea destinației imobilului prevăzut la art.1 se va realiza numai după obținerea avizului 

conform sau, după caz, a punctului de vedere al Ministerului Sănătății cu privire la schimbarea destinației. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Direcției Tehnice și Investiții și 

Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 

Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Spitalului Județean de Urgență Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului Sănătății, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                        Contrasemnează                                                                                                                          

                                                                                                   Secretar al Județului 

                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 29.03.2018 

Nr. 58 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 24 de voturi „pentru” și 8 voturi împotrivă. 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la: aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei și a statului de funcții ale 

Muzeului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015  
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.3219/22.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.3220/22.03.2018; 

- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților nr.3221/22.03.2018; 



 

- Raportul nr.3455/28.03.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

- Raportul nr.3510/28.03.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.3493/28.03.2018 al Comisiei pentru administrație publică,juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- nota de fundamentare nr.197/15.03.2018 a Muzeului Județean Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

3128/20.03.2018;   

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.68/22.09.2015 referitoare la încadrare în funcția de Muncitor calificat și 

stabilire drepturi salariale; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.69/22.09.2015 referitoare la încadrare în funcția de Gestionar custode și 

stabilire drepturi salariale; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.122/30.06.2017 referitoare la reîncadrare în funcție contractuală de execuție; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.126/30.06.2017 referitoare la reîncadrare în funcție contractuală de execuție; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.101/30.06.2017 referitoare la reîncadrare în funcție contractuală de execuție; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.98/30.06.2017 referitoare la reîncadrare în funcție contractuală de execuție; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.152/30.10.2017 referitoare la promovare în grad profesional și stabilire 

drepturi salariale; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.151/30.10.2017 referitoare la promovare în grad profesional și stabilire 

drepturi salariale;  

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.150/30.10.2017 referitoare la promovare în grad profesional și stabilire 

drepturi salariale; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.73/30.10.2015 referitoare la promovare în grad profesional și stabilire 

drepturi salariale; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.6/10.01.2018 referitoare la numirea temporară a doamnei Niț, în 

vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef Serviciu Secția de Istorie și Artă la Muzeul 

Județean Olt; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.169/29.12.2017 referitoare la numirea temporară a doamnei Baaudia, în 

vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef Serviciu Secția de Etnografie la Muzeul Județean 

Olt; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.160/11.12.2017 referitoare la încetarea de drept a contractului 

individual de muncă prin pensionarea pentru limită de vârstă a doamnei Preda Luminița, gestionar custode IA, în cadrul 

secției de Etnografie și Artă populară Slatina, Chilia-Făgețelu și Piatra-Olt la Muzeul Județean Olt; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.161/11.12.2017 referitoare la încetarea de drept a contractului 

individual de muncă prin pensionarea pentru limită de vârstă a doamnei Preda Vasilica, îngrijitor, în cadrul Biroului 

Financiar-Contabilitate, Resurse-Umane, Informatică și Administrativ la Muzeul Județean Olt; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.162/11.12.2017 referitoare la încetarea de drept a contractului 

individual de muncă prin pensionarea pentru limită de vârstă a doamnei Pintea Mihaela-Simona, gestionar custode IA, în 

cadrul secției de Etnografie și Artă populară Slatina, Chilia-Făgețelu și Piatra-Olt la Muzeul Județean Olt; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.168/28.12.2017 referitoare la încetarea contractului individual de 

muncă, ca urmarea a acordului părților, al domnului Vizireanu Dan, inginer de sistem în cadrul Biroului Financiar-

Contabilitate, Resurse-Umane, Informatică și Administrativ la Muzeul Județean Olt; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.70/08.10.2015 referitoare la încetarea contractului individual de muncă 

prin pensionarea pentru limită de vârstă a doamnei Grosu Aurelia, Șef Serviciu Istorie și Artă la Muzeul Județean Olt; 

- Decizia managerului Muzeului Județean Olt nr.9/29.01.2016 referitoare la încetarea contractului individual de muncă 

prin pensionarea pentru limită de vârstă a doamnei Ionescu Verginia, restaurator IA, nivel de studii S în cadrul Serviciului 

de Restaurare-Conservare a Patrimoniului la Muzeul Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt 36/26.04.2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea 

Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015 cu privire la: aprobarea transformării unor posturi, 

aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt, numire membri în Consiliul de Administrație 

al Muzeului Județean Olt; 



 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.155/25.02.2016 cu privire la înființare posturi în Statul de Funcții al 

Muzeului Județean Olt; încetarea calității de membru al Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt; numire 

membru în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.34/25.02.2016 cu privire la transformare post în statul de funcții al 

Muzeului Județean; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.78/21.04.2016 cu privire la transformare post în statul de funcții al 

Muzeului Județean; 

- prevederile art.25 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată; 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), 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.1. Se aprobă numărul de 44 de posturi pentru Muzeul Județean Olt, după cum urmează: 

I.             Funcții de conducere  -   5 posturi 

II. Funcții de execuție     - 39 posturi 

              Total (I.+II.)                - 44 posturi 

Art.2. Organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Olt înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

și se înlocuiesc cu organigrama și statul de funcții prevăzute 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. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Muzeului Județean 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 29.03.2018 

Nr.59 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 

Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                    

 

HOTARÂRE 

cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului 

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt 
 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 3168/21.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 3169/21.03.2018; 

- Adresa nr. 3498/17.10.2017 a Primăriei comunei Schitu, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10489/18.10.2017; 

- Adresa Ministerului Sănătății nr. 10863/01.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2439/06.03.2018; 

- Raportul comun nr. 3170/21.03.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 3494/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 3518/28.03.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

http://www.cjolt.ro/


 

- Raportul nr. 3524/28.03.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 194/23.11.2017 cu privire la 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; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin 

domeniului public al Judeţului Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr. 5/22.11.2017; 

- Prevederile art.9 alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi 

din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene 

respective; 

- Prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de 

interes județean și local, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 60/2004 cu privire la darea în administrarea unităților sanitare  publice de interes 

județean, a terenurilor și clădirilor în care acestea își desfășoară activitatea; 

- Prevederile art.858-862 alin.(1) și art.868-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.c) din 

Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
  

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se aprobă trecerea unui teren în suprafață de 3000 mp din domeniul public al Județului Olt 

și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în domeniul public al comunei Schitu, 

județul Olt și declararea acestuia din bun de interes public judeţean în bun de interes public local. 

(2). Terenul menționat la alin.(1) este situat în Tarlaua 47, Parcela 449, pe raza administrativ-teritorială 

a comunei Schitu, județul Olt.   

Art.2. După preluare, terenul transmis potrivit art.1 se va utiliza pentru construirea stației de epurare 

propusă în cadrul proiectului „Înființare sistem de apă și apă uzată în satele Greci și Lisa, comuna Schitu, 

județul Olt”, în termen de 5 ani de la data preluării. 

Art.3. În cazul în care nu se respectă termenul și destinația prevăzută la art.2, terenul respectiv revine 

de drept în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

Art.4. Predarea - primirea terenului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 

Consiliul Judeţean Olt și Primăria comunei Schitu, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul 

Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt însușit prin  Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod 

corespunzător. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Consiliului Local al comunei Schitu, 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, 29.03.2018 

Nr. 60 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 

 



 

 

 

HOTĂRÂRE 

 cu privire la: aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Județul Olt și Orașul Corabia în 

vederea organizării și finanțării acțiunii Dunărea în Anul Centenar – „Zeul fluviilor”, dedicată 

promovării culturale și turistice a orașului Corabia și a județului Olt 
               

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.3248/22.03.2018 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr.3249/22.03.2018; 

- Raportul comun nr.3250/22.03.2018 al Direcției Economice, Buget – Finanțe și al Serviciului Administrație Publică, 

Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.3454/28.03.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitatea Știinţifică, Sănătate Familie, Protecţie 

Copii şi Culte;  

- Raportul nr.3477/28.03.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- Raportul nr.3498/28.03.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.3523/28.03.2018 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- Adresele Primăriei orașului Corabia nr.3907/20.03.2018 și nr.4110/22.03.2018, înregistrate la Consiliul Județean Olt 

sub nr.3073/20.03.2018, respectiv sub nr.3226/22.03.2018; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2018 și 

estimările pe anii 2019-2021;  

- Prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) și lit.e), alin.(3) lit.a), alin.(6) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 

art.45 alin.(2) lit.a) și lit. f) 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 încheierea Acordului de parteneriat între Județul Olt și Orașul Corabia în vederea 

organizării și finanțării acțiunii Dunărea în Anul Centenar – „Zeul fluviilor”, în perioada 20-21 aprilie 2018, 

în orașul Corabia și în alte zone din județul Olt, dedicată promovării culturale și turistice a orașului Corabia 

și a județului Olt, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2. (1) Se aprobă cuantumul contribuției Județului Olt în sumă de 10.000 lei în vederea organizării 

și finanțării acțiunii Dunărea în Anul Centenar – „Zeul fluviilor”. 

(2) Plata se efectuează de la capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 

51.02.01 “Autorități executive și legislative”, paragraful 51.02.01.03 “Autorități executive”, titlul II “Bunuri 

și servicii”, art.20.30 “Alte cheltuieli”, alineat 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze, în numele și pe seama 

Consiliului Județean Olt, Acordul de parteneriat prevăzut la art.1. 

Art. 4. Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.226/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Financiar – 

Contabilitate, Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al 

Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Consiliului Local al orașului 

Corabia în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - 

Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                                                     

  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                              Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 29.03.2018 

Nr.61 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi “ pentru”. 



 

              Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.61/29.03.2018 

CONSILIUL JUDEȚEAN               CONSILIUL LOCAL AL      

              OLT                                   ORAȘULUI CORABIA                     

  Nr._____/_________                     Nr._____/_________                       

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt, cu sediul în Slatina, Bld. A.I.Cuza, nr.14, județul Olt, Cod 

230025, Tel.0249/431.080, Fax. 0249/431.122, cod fiscal 4394706, cont Trezorerie 

RO43TREZ24A510103203030X, reprezentat  prin domnul Marius OPRESCU - Președinte, în calitate de partener, 

pe de o parte  

și 

Orașul Corabia, prin Consiliul Local al orașului Corabia, cu sediul în Corabia, str.Cuza-Vodă, nr.54, 

județul Olt, Tel.0249/560.703, Fax. 0249/506.054, 0249/506.154, cod fiscal 4716810, cont Trezorerie 

RO39TREZ50921360250XXXXX, reprezentat prin domnul Iulică OANE - Primar, în calitate de organizator, au 

convenit să încheie prezentul acord de parteneriat, având următoarele clauze: 

 

I.OBIECTUL ACORDULUI  

    Art. 1. 

a) Obiectul acordului de parteneriat îl constituie colaborarea Județului Olt,  prin Consiliul Județean Olt, în 

scopul organizării și finanțării în parteneriat cu orașul Corabia, prin Consiliul Local al orașului Corabia, în calitate 

de organizator al acțiunii DUNĂREA ÎN ANUL CENTENAR – „ZEUL FLUVIILOR”, dedicată promovării 

culturale și turistice a orașului Corabia și a județului Olt. Evenimentul se desfășoară în perioada 20 - 21 aprilie 2018 

în orașul Corabia, precum și în alte zone din județul Olt. 

În acest sens, Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt alocă suma de 10.000 lei din bugetul Județului Olt, 

capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative”, 

paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive”, Titlul II „Bunuri și servicii”, art.20.30 „Alte cheltuieli”, alineat 

20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, pentru următoarele categorii de cheltuieli:  

- organizare conferință cu numeroși tur-operatori specializați pe incoming internaționali și din România, 

jurnaliști români și străini, operatori de croaziere dunărene; 

- transport; 

- promovarea evenimentului; 

- costuri de management. 

Plata va fi efectuată ulterior semnării Acordului de parteneriat de către ambele părți, la solicitarea Orașului 

Corabia. 

Orașul Corabia, prin Consiliul Local al orașului Corabia alocă suma de 20.000 lei din bugetul Orașului 

Corabia, capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” pentru cheltuieli privind servicii hoteliere participanți și alte 

cheltuieli aferente bunei desfășurări a evenimentului, conform prevederilor legale. 

 b) Nerespectarea de către organizatorul Orașul Corabia a destinației finanțării acordate de partenerul Județul 

Olt și a obligațiilor asumate prin prezentul  Acord de parteneriat atrage obligația Orașului Corabia la restituirea 

parțială sau integrală a sumelor primite. 

 

 II. DURATA ACORDULUI   

Art. 2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și va avea o durată de 

acțiune determinată de atingerea obiectivelor propuse, respectând principiul neretroactivității, respectiv excluderea 

posibilității destinării fondurilor unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii 

Acordului de parteneriat. 

  

 III.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art. 3.  

a) Obligațiile Județului Olt,  prin Consiliul Județean Olt,  în calitate de partener în cadrul prezentului 

acord, constau în virarea sumei de 10.000 lei, în contul bugetului Orașului Corabia, în scopul organizării și finanțării 

în comun a acțiunii DUNĂREA ÎN ANUL CENTENAR - „ZEUL FLUVIILOR” în perioada 20 -21 aprilie 2018, 

dedicată promovării culturale și turistice a orașului Corabia și a județului Olt, conform bugetului maxim estimat al 

acțiunii, anexa nr. 1 la prezentul Acord de parteneriat. 



 

b) Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt se obligă, în calitate de partener, să promoveze pe site-ul 

propriu acțiunea DUNĂREA ÎN ANUL CENTENAR - „ZEUL FLUVIILOR” ce se va desfășura în perioada 20-

21 aprilie 2018 în orașul Corabia, județul Olt, precum și în alte zone ale județului Olt. 

Art. 4. 

a) Obligațiile Orașului Corabia, prin Consiliul Local al orașului Corabia, în calitate de organizator, în 

cadrul prezentului acord, constau în: 

- utilizarea sumelor alocate de Orașul Corabia și Județul Olt strict în vederea desfășurării în bune condiții a 

acțiunii DUNĂREA ÎN ANUL CENTENAR – „ZEUL FLUVIILOR” în perioada 20 - 21 aprilie 2018, sens în care 

vor fi prezentate documente justificative Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Financiar - Contabilitate  

din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt în termen de 30 de zile de la terminarea acesteia; 

- respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice, pentru achizițiile care se vor realiza în cadrul 

acestei acțiuni. 

b) Totodată Orașul Corabia va menționa în cadrul acțiunilor de promovare a evenimentului DUNĂREA ÎN 

ANUL CENTENAR - „ZEUL FLUVIILOR” dedicată promovării culturale și turistice a orașului Corabia și a 

județului Olt, precum și pe parcursul desfășurării acesteia, calitatea de partener a Consiliului Județean Olt, în 

organizare și finanțare. 

c) Orașul Corabia, prin Consiliul Local al Orașului Corabia se obligă, în calitate de organizator, să 

promoveze pe site-ul propriu acțiunea DUNĂREA ÎN ANUL CENTENAR - „ZEUL FLUVIILOR” ce se va 

desfășura în perioada 20-21 aprilie 2018 în orașul Corabia, județul Olt precum și în alte zone ale județului Olt. 

d) Orașul Corabia se obligă să furnizeze toate informațiile necesare privind activitățile și termenele de 

desfășurare a acestora Consiliului Județean Olt, în vederea monitorizării acțiunii, însoțite de un raport financiar 

privind execuția sumelor alocate pentru acțiunea ce face obiectul prezentului acord de parteneriat, cât și un Raport 

final de activitate în termen de cel mult 30 zile de la finalizarea acțiunii. 
 

IV.DISPOZIȚII FINALE 

Art. 5. 

a)  Anexa nr.1 privind bugetul maxim estimat al acțiunii DUNĂREA ÎN ANUL CENTENAR - „ZEUL 

FLUVIILOR” și anexa nr.2 privind agenda evenimentului, fac parte integrantă din prezentul Acord de parteneriat. 

b) Părțile stabilesc următorul pact comisoriu: în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a 

obligațiilor părților prevăzute de prezentul acord de parteneriat, acesta este reziliat de drept, fără punere în întârziere 

și fără nici o altă formalitate. 

c)  Litigiile izvorâte din prezentul acord se soluționează pe cale amiabilă, iar când nu mai este posibilă 

înțelegerea, pe calea dreptului comun. 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi_____________, în două exemplare cu caracter original și valoare egală, 

fiecărei părți revenindu-i câte un exemplar. 
 

       Județul Olt,                                 Orașul Corabia, 

  prin Consiliul Județean Olt                prin Consiliul Local al orașului Corabia 

  Președinte,                       Primar, 

Marius OPRESCU                                         Iulică OANE 

 

Secretar al Județului,                                            Secretar,  

Marinela-Elena ILIE                     Tănțica DOSPINOIU 
 

    Direcția Economică, Buget – Finanțe,                                      Serviciul Contabilitate, 

   Director executiv                                          Șef Serviciu 

 Constanța DUMITRU                                                          Mariana DULEA 
 

        Serviciul Juridic – Contencios, 

                      Șef Serviciu  

           Ana – Venera ȘTEFĂNESCU   
 

        Serviciul Administrație Publică, 

           Relații cu Consiliile Locale 

      și Monitorul Oficial al Județului,  

          Șef Serviciu 

                Adrian LĂCRARU 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania 

Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentelor necesare și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiții „Consolidare maluri, decolmatare și executare pod auto peste 

Pârâul  Surduiu, pe DJ 648 A în comuna Verguleasa, județul Olt, km 4+552 – 4+567” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3299/23.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 3300/23.03.2018; 

- Adresa nr. 4344 din 04.07.2017 a Primăriei comunei Verguleasa, înregistrată la  Compania Națională de Investiții 

”C.N.I.” - S.A.  sub nr. 9866 din 05.07.2017; 

- Adresa nr. 8884/07.09.2017 a Consiliului Județean Olt către Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A; 

- Raportul nr. 3301/23.03.2018 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 3500/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 3521/28.03.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

- Raportul nr. 3522/28.03.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 

- Lista sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul subprogramului „Lucrări în primă urgență” al Programului național 

de construcții de interes  public sau social, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice 

și fondurilor europene nr. 6299 din 02.10.2017; 

- Prevederile art.1 alin.(2) lit.i), art.2 alin.(1) lit.i), art.3 alin.(2) lit.a) și art. 4 – 8 din „Programul naţional de construcţii de 

interes public sau social” înscris în Anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei 

Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A. aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, astfel cum a fost modificată și 

completată prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2014, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 42/2016; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin 

domeniului public al Judeţului Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României 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 alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.7 și art 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.10, art. 91 alin.(1) lit.c) şi f), art.97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art.45 alin.(3) şi art.115 

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

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 

Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., pe bază de protocol, a două tronsoane din drumul 

județean DJ 648 A, amplasate în sat Dumitrești, comuna Verguleasa, județul Olt, după cum urmează:  

- tronson 1, de la km 3+478 la km 4+552, în lungime de 1,074 km, suprafața de 12.613 mp, 

identificat prin  Cartea funciară nr. 50578, nr. cadastral 50578; 

- tronson 2, de la km 4+567 la km 4+813, în lungime de 0,246 km, suprafața de 2.638 mp, 

identificat prin Cartea funciară nr. 50584, nr. cadastral 50584. 

Art.2.  Amplasamentele prevăzute la art.1 se predau libere de orice sarcini, în vederea și pe 

perioada realizării de către Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții 

„Consolidare maluri, decolmatare și executare pod auto peste Pârâul  Surduiu, pe DJ 648 A în comuna 

Verguleasa, județul Olt, km 4+552 – 4+567”. 

Art.3. Amplasamentele sunt viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

Art.4. Consiliul Județean Olt se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare 

pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

Art.5. Consiliul Județean Olt se obligă, ca după predarea amplasamentelor și a obiectivului de 

investiție realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de cel puțin 15 ani.  



 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcției Economice, Buget - 

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

Consiliului Local al comunei Verguleasa, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Olt, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și  Companiei Naționale de 

Investiții ”C.N.I.” - S.A. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                        Contrasemnează                                                                                                                          

                                                                                                   Secretar al Județului 

                                                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 29.03.2018 

Nr. 62 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea poziției nr. 86 din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018”,  

înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 226/21.12.2017 
 

Având în vedere:   

- Expunerea de motive nr. 3175/21.03.2018 la Proiectul de hotărâre nr. 3176/21.03.2018; 

- Raportul comun al Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Consiliile 

Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului nr. 3177/21.03.2018 la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea poziției nr. 86 

din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018”, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

226/21.12.2017;  

- Raportul Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte nr. 

3452/28.03.2018; 

- Raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații 

cu cetățenii nr. 3501/28.03.2018; 

- Raportul Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 3511/28.03.2018; 

- Adresa nr. 424 din 21.03.2018, înaintată de Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului”, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3172/21.03.2018; 

- prevederile art. 3 din Legea nr. 36/2017 pentru declararea zilei de 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de 

sărbătoare națională. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 4, 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 şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. I. Poziția nr. 86 din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018”, înscris în Anexa la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 226/21.12.2017, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

30/28.02.2018, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

manifestării 

Caracter Locul şi perioada 

de desfăşurare 

Organizatori Colaboratori 

                   MARTIE                               MARTIE                                 MARTIE                               MARTIE                                      

86 BASARABIE 

ROMÂNĂ 

Județean 27 martie 

Centrul Cultural 

„Eugen Ionescu” 

Slatina 

Consiliul Judeţean Olt 

Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului” 

Artiști: 

Nicu Mâță (Basarabia) 

Ilie Caraș (Bucovina) 

 

Art.II.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economică, Buget-Finanțe, Serviciului Administrație 

Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, Preşedintelui Comisiei pentru cultură, 

învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte a Consiliului Judeţean Olt, 



 

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

îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                           Marinela-Elena ILIE 

Slatina 29.03.2018 

Nr. 63 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” și 8 „abțineri”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: - aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția            

Copilului Olt - aparatul propriu; 

- aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.3410/27.03.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.3411/27.03.2018; 

- Raportul nr.3412/27.03.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.3558/28.03.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.3559/28.03.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.3560/28.03.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.21341/23.03.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat Consiliului 

Județean Olt cu Adresa nr.21342/23.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3296/23.03.2018; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.6/20.03.2018; 

- 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 statului de 

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

personal și 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; 

- prevederile Dispoziției Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.1380/11.01.2018 referitoare la încetare raport serviciu prin pensionare la limită de vârstă; 

- prevederile Dispoziției Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.1707/26.01.2018 referitoare la exercitare cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin 

promovarea temporară, conform art.92, alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.1593/18.01.2018 referitoare la exercitare cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de ȘEF 

SERVICIU al Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență prestații sociale; 

- prevederile Dispozițiilor Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.92-98/03.01.2018 referitoare la numire în funcție publică de execuție; 

- prevederile Dispozițiilor Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.1370/10.02.2017, nr.4950/12.04.2017, nr.14126/26.09.2017 și nr.17315/29.11.2017 referitoare la numire în funcție 

publică de execuție urmare finalizării perioadei de stagiu și stabilire drepturi salariale; 



 

- prevederile Dispozițiilor Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.4044-4049/19.03.2018 și nr.4051-4058/19.03.2018 referitoare la modificare raport serviciu prin mutare definitivă; 

- Avizul consultativ al Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.12/27.03.2018 înaintat cu adresa 

nr.1015/DPSS/1248/DM/28.03.2018 și înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.3582/29.03.2018; 

- Avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.19474/2018 cu privire la funcțiile publice stabilite în 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.3491/28.03.2018; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.41 alin.(1)-(3), art.112 și art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale 

nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), alin.(2) teza I, alin.(3) și (5), art.6 lit.a), art.7 alin.(1) lit.c), art.8 alin.(3), art.14, art.15, 

art.54, art.56 lit.c), art.107 alin.(1), alin.(2) și alin.(3), art.1071, art.111 alin.(1), alin.(3) și alin.(4) art.112 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

Lista cuprinzând funcțiile publice prevăzute  la pct.I lit.B și lit.C din Anexa la Statut; 

- prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii 

orientative de personal, precum și Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare al Direcției generale de asistență 

socială şi protecția copilului prevăzut în Anexa la regulament; 

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. Se aprobă reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 

aparatul propriu prin: 

1) Schimbarea denumirii Serviciului monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență 

socială și incluziune socială, comunicare, registratură și relații cu publicul în Serviciul monitorizare, 

analiză statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială, strategii, programe, proiecte în 

domeniul asistenței sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale; 

2) Desființarea Compartimentului strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței 

sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale; 

3) Înființarea Compartimentului comunicare, registratură și relații cu publicul; 

4) Schimbarea denumirii Biroului resurse umane în Biroul management resurse umane; 

5) Reorganizarea Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului și al Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și înființarea a două structuri distincte: 

- înființarea Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului; 

- înființarea Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte  

  cu Handicap; 

6) Schimbarea denumirii Serviciului de evaluare complexă a copilului în cadrul căruia 

funcționează Echipa mobilă de recuperare și reabilitare a copilului cu dizabilități la domiciliu în 

Serviciul de evaluare complexă a copilului; 

7) Desființarea Compartimentului prevenire marginalizare socială; 

8) Desființarea compartimentelor din structura Serviciului management de caz pentru 

adulți, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale, respectiv:  Compartimentul 

management de caz pentru adulți, Compartimentul asistență persoane vârstnice și Compartimentul 

monitorizare servicii sociale; 

9) Reorganizarea Serviciului management de caz pentru adulți, asistență persoane 

vârstnice și monitorizare servicii sociale în Serviciul management de caz pentru adulți, persoane 

adulte cu dizabilități, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale;  

10) Desființarea compartimentelor din structura Serviciului evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap și evidență prestații sociale, respectiv:  Compartimentul evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap și Compartimentul evidență prestații sociale; 

11) Reorganizarea Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și 

evidență prestații sociale în Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență 

beneficii de asistență socială; 



 

12) Reorganizarea Serviciului economic, financiar-contabil, plată prestații sociale, buget 

și salarizare după cum urmează: 

- schimbarea denumirii serviciului în Serviciul contabilitate-salarizare, planificare bugetară și 

management financiar, plată beneficii de asistență socială; 

- schimbarea denumirii Compartimentului economic, financiar-contabil în Compartimentul 

contabilitate-salarizare; 

- schimbarea denumirii Compartimentului plată prestații sociale în Compartimentul plată 

beneficii de asistență socială; 

- desființarea Compartimentului buget și salarizare; 

- înființarea Compartimentului planificare bugetară și management financiar;  

13) Schimbarea denumirii Serviciului achiziții publice și contractare servicii sociale în 

Serviciul achiziții publice. 

Art. 2. Se aprobă stabilirea a 30 funcții publice de execuție prin modificarea calității posturilor din 

posturi aferente personalului contractual în posturi aferente funcțiilor publice de execuție, conform anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Se aprobă numărul de 183 posturi pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt – aparatul propriu după cum urmează: 

- 163 funcții publice, din care:  -  15 funcții publice de conducere; 

    -148 funcții publice de execuție; 

- 20 funcții contractuale de execuție. 

(2) Ca urmare a modificării numărului de posturi pentru aparatul propriu al direcției conform 

prevederilor alin.(1), numărul total de posturi pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt este de 1597 posturi, după cum urmează: 

- 183 posturi pentru aparatul propriu, după cum urmează: 

- 163 funcții publice, din care:  -  15 funcții publice de conducere; 

    -148 funcții publice de execuție; 

- 20 funcții contractuale de execuție; 

- 321 asistenți maternali profesioniști; 

- 1093 posturi  pentru serviciile sociale fără personalitate juridică din structura direcției, după 

cum urmează: 

     - 27 funcții contractuale de conducere; 

     -1066 funcții contractuale de execuție. 

Art. 4. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, conform anexelor nr.2, 

nr.3 și nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, anexele nr.1 și nr.2 la hotărâre, 

Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Olt – 

aparatul propriu înscris în Anexa nr.57 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se aplică începând  cu data de 01.04.2018 și 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, 29.03.2018  

Nr.64  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 de voturi “pentru”, 1 neparticipare la vot și 8 voturi împotrivă 

Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

http://www.cjolt.ro/


 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 
 

Având în vedere:   

- Expunerea de motive nr. 3426/27.03.2018 la Proiectul de hotărâre nr. 3427/27.03.2018; 

- Raportul comun al Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Consiliile 

Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului nr. 3428/27.03.2018 la Proiectul de Hotărâre pentru completarea „Calendarului 

manifestărilor culturale în anul 2018”;  

- Raportul Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 3561/28.03.2018; 

- Raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații 

cu cetățenii nr. 3562/28.03.2018; 

- Raportul Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte nr. 

3563/28.03.2018; 

- Adresele Primăriei orașului Corabia nr.3907/20.03.2018 și nr.4110/22.03.2018, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub 

nr.3073/20.03.2018, respectiv sub nr. 3226/22.03.2018; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 61/29.03.2018 cu privire la: aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 

Județul Olt și Orașul Corabia în vederea organizării și finanțării acțiunii Dunărea în Anul Centenar – „Zeul fluviilor”, 

dedicată promovării culturale și turistice a orașului Corabia și a județului Olt 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 4, 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 şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. I. „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018”, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 226/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

- După poziţia nr. 140, se introduce poziţia nr. 1401, cu următorul cuprins:  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

manifestării 

Caracter Locul şi perioada de 

desfăşurare 

Organizatori Colaboratori 

                   APRILIE                               APRILIE                               APRILIE                               APRILIE                                     

 

1401 

Dunărea în Anul 

Centenar – 

„Zeul fluviilor” 

 

Județean 

Orașul Corabia, 

alte zone din județul Olt 

20-21 aprilie 

Orașul Corabia – 

Consiliul Local  

al Orașului Corabia 

Județul Olt – 

Consiliul Judeţean Olt 

Art.II.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economică, Buget-Finanțe, Serviciului Administrație 

Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, Preşedintelui Comisiei pentru cultură, 

învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte a Consiliului Judeţean Olt, 

Consiliului Local al Orașului Corabia, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
                                              

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                         Marinela-Elena ILIE 

Slatina 29.03.2018 

Nr. 65 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi “pentru”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 MARTIE 2018 
 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.4089/16.04.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.4090/16.04.2018; 

➢ raportul nr.4091/16.04.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.4499/25.04.2018 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. 25528/12.04.2018, comunicat cu adresa 

nr. 25529/12.04.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 4019/12.04.2018; 

➢ 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 MARTIE 2018, după cum urmează:   

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii (lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

Luna MARTIE 2018 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

MARTIE 2018 

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 
328.200 61.633 389.833 98,55 3.955,69 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
169.563 49.858 219.421 56,19 3.904,98 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
210.810 63.126 273.936 59,00 4.642,98 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
174.102 63.973 238.075 51,00 4.668,14 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
186.342 85.727 272.069 78,51 3.465,41 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
176.565 46.047 222.612 42,00 5.300,29 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

91.992 34.909 126.901 31,00 4.093,58 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
43.982 17.605 61.587 12,74 4.834,14 

 TOTAL 1.381.556 422.878 1.804.434 428,99 4.206,24 

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, 26.04.2018 

Nr. 66   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și   1„neparticipare la vot”.  



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: 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 2018 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4074/16.04.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 4075/16.04.2018; 

- Raportul comun nr.4076/16.04.2018  al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului Şef al Judeţului; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului nr.4500/25.04.2018; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 

relaţii cu cetăţenii nr.4469/25.04.2018; 

- Raportul Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și 

Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură nr.4554/25.04.2018; 

- Raportul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț nr.4548/25.04.2018; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de 

Canalizare „Oltul” nr.99/11.04.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.3951/11.04.2018; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr.05/30.03.2018; 

- Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, rectificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.46/29.03.2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/27.07.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Olt cu 

Consiliile locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş, Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, Piatra-

Olt şi Potcoava în scopul înfiinţării operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publică–apă şi apă uzată în 

judeţul Olt;        

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare “Oltul”; 

- Prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- Prevederile art.14 alin.(4) si art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Prevederile cap.II, secţiunea a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.10 si art.11 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) şi lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c), art.97 alin.(1) şi art.98 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1. (1) Se aprobă plata 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 

2018  în valoare de  250.000 lei. 

        (2) Cotizaţia  se plăteşte trimestrial, în tranşe egale, după cum urmează: 

Trimestrul I   2018 – 62.500 lei 

Trimestrul II  2018 – 62.500 lei 

Trimestrul III 2018 – 62.500 lei 

Trimestrul IV 2018 – 62.500 lei 

Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1, se face din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt de la 

cap.51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 „Autorităţi executive”, titlul II 

,,Bunuri şi servicii”, articolul 20.30 ,,Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii”.    

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, Arhitectului Sef al 

Judetului şi Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare 



 

Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                       Contrasemnează,  

                                                                                                  Secretarul Judetului  

                                                                                                                                    Marinela-Elena ILIE     

Slatina 26.04.2018 

Nr.67 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi ,,pentru”. 

 

 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 
         

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 4236/18.04.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 4237/ 18.04.2018; 

-  raportul nr. 4238/18.04.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr.4502/25.04.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- prevederile Capitolului V art.5.13. din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3244/2017, modificate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 

nr. 3315/2017; 

- prevederile art.58 alin.(1) lit a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

lit.a) si 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 utilizarea sumei de 645.000 lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare  pe anul 

2018.  

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

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Olt, Trezoreriei Municipiului Slatina,  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                                     Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                        Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 26.04.2018 

Nr.68   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de  32 voturi „pentru”. 

 

 

 

 

 

 



 

HOTARÂRE 

cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2018 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4071/16.04.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.4072/16.04.2018; 

- Raportul comun nr.4073/16.04.2018  al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului Şef al 

Judeţului; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului nr. 4503/25.04.2018; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

omului şi relaţii cu cetăţenii nr.4470/25.04.2018; 

- Raportul Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și 

Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură nr. 4555/25.04.2018; 

- Raportul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț nr.4550/25.04.2018; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” nr.1141/30.03.2018, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt cu nr.3668/30.03.2018; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO nr.1/30.03.2018; 

- Prevederile art.8 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, rectificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.46/29.03.2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.30 /30.03.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Olt cu 

Consiliile Locale ale municipiilor şi oraşelor din judeţul Olt pentru promovarea proiectului ,,Managementul 

integrat al deşeurilor în judeţul Olt”, în vederea finanţării din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147/27.11.2008 privind asocierea judeţului Olt cu localitãţile din 

judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã „OLT - ECO”; 

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 147/2008 privind asocierea Judeţului Olt cu localităţile din Judeţul Olt pentru 

înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO, cu modificările şi completările ulterioare;    

- Prevederile art.5, art.6, art.7 si art.8 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, 

republicată, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58/2016;  

- Prevederile art.14, alin.(4) şi art.35, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Prevederile cap.II, secţiunea a 2-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

       În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) şi lit. e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c),  art.97 alin.(1) şi art.98 

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

republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1. (1)  Se aprobă plata cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2018 în valoare de 115.140 lei. 

(2) Cotizaţia  se plăteşte trimestrial, în tranşe egale după cum urmează: 

Trimestrul I   2018 – 28.785 lei 

Trimestrul II  2018 – 28.785 lei 

Trimestrul III 2018 – 28.785 lei 

Trimestrul IV 2018 – 28.785 lei 

Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1, se face din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt de la 

cap.51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 „Autorităţi executive”, titlul II 

,,Bunuri şi servicii”, articolul 20.30 ,,Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii”.    

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică,Buget –Finanţe,  Arhitectului Şef al 

Judeţului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu din cadrul 



 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „OLT-ECO”, Preşedintelui Consiliului Judetean Olt si Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                          Contrasemnează,  

                                                                                       Secretarul Judetului  

                                                                                       Marinela-Elena ILIE 

Slatina 26.04.2018 

Nr. 69 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi,, pentru”. 

 

 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2018 
 

Având în vedere : 

➢ Expunerea de motive nr. 4010/12.04.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 4011/12.04.2018; 

➢ Raportul nr.4012/12.04.2018  al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

➢ Raportul nr.4504/25.04.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

➢ Prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

a) 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 contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 31.03.2018, conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2018, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 

Art. 3. Anexele nr. 1, 1a, 1b și 2, 2a, 2b fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget  Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                          Contrasemnează, 

                                                                                              Secretarul Județului Olt 

                                                                                            Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 26.04.2018 

Nr. 70  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru”. 

NOTA! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul  instituției: www.cjolt.ro 

 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la: acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, 

pentru  unităţile de cult aparţinând cultelor  religioase din Judeţul Olt 
 

Având in vedere: 

• Expunerea de motive nr. 4222/18.04.2018 cu privire la proiectul de hotărâre  nr. 4223/18.04.2018; 

• Raportul nr. 4224/18.04.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

http://www.cjolt.ro/


 

• Raportul nr. 4505/25.04.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

• Raportul nr. 4515/25.04.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii si culte; 

• Raportul nr. 4556/25.04.2018 al Comisiei  pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

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

• Raportul nr. 4551/25.04.2018 al Comisiei  pentru pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

• Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 26/28.02.2018 cu privire la  aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în 

anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

din Judeţul Olt; 

• Procesul - verbal nr.4183/ 17.04.2018 al Comisiei de evaluare numită prin Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean 

Olt nr. 256/04.04.2018; 

• Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

• Prevederile art. 4 alin. (2), art. 5, art.14 și art.15  din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei 

Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1470/2002, republicată, modificată si completată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 984/2014; 

• Prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Prevederile Anexei nr.11 capitolul I lit. B pct. 9 din Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat  pe anul 2018; 

• Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 23/02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului Judetului Olt,  pe 

anul 2018 si estimările pe anii 2019-2021,rectificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 46/29.03.2018. 

 

În temeiul art. 91 alin.(1)  lit.b) și f), alin.(5) lit.b), art.97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art.45 alin.(2)  lit.a) și art. 115 

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

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adopta prezenta hotărâre: 
 

Art. 1.(1)  Se aprobă  acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean 

Olt, pentru  unităţile de cult aparţinând cultelor  religioase din Județul Olt, în cuantumul stabilit de către 

Comisia de evaluare a documentațiilor, numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 

256/04.04.2018, conform  anexei nr. 1. 

(2)  Se aprobă  contractul cadru privind  acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul 

Consiliului Judeţean Olt, pentru  unităţile de cult aparţinând cultelor  religioase din Judeţul Olt, conform  

anexei nr. 2 . 

Art.2. Anexele  nr. 1-2 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul Consiliului Județean Olt: http://www.cjolt.ro și se 

comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciul Buget, Impozite și Taxe din cadrul  aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean  Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 

Olt si Instituției Prefectului Județului Olt.    

  
               

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                                      Contrasemnează, 

                                                                                                   Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 

 

SLATINA, 26.04.2018 

Nr.71   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și 1  neparticipare la vot. 

 

 

http://www.cjolt.ro/


 

  Anexa nr. 1 H.C.J. nr. 71/26.04.2018 

"Repartizarea sumelor pentru unitățile de cult din Județul Olt, pe anul 2018" 

   mii lei 

Nr. 

crt. 
UNITATEA DE CULT LOCALITATEA 

Suma repartizată  

2018 

1 PAROHIA BUNA VESTIRE CARACAL 4,3 

2 PAROHIA MORUNGLAV MORUNGLAV 4,3 

3 PAROHIA VALEA UNGURENI TOPANA 4,3 

4 PAROHIA REȘCA DOBROSLOVENI 4,3 

5 PAROHIA REDEA RĂSĂRIT REDEA 4,3 

6 PAROHIA COTEANA I COTEANA 4,3 

7 PAROHIA SF. DUMITRU BALȘ 4,3 

8 PAROHIA CĂLINEȘTI PRISACA VULPENI 4,3 

9 PAROHIA FRĂSINETUL DE PĂDURE DOBROSLOVENI 4,3 

10 PAROHIA POTOPIN DOBROSLOVENI 4,3 

11 PAROHIA TIRIȘNEAG VALENI 4,3 

12 PAROHIA COTEANA II COTEANA 4,3 

13 PAROHIA SFÂNTA TREIME CARACAL 4,3 

14 PAROHIA CHILIA  FAGETELU 4,3 

15 PAROHIA VĂLENI II VĂLENI 4,3 

16 PAROHIA BÂRZA BÂRZA 4,3 

17 PAROHIA VULPENI VULPENI 4,3 

18 PAROHIA RACOVIȚA VOINEASA 4,3 

19 PAROHIA VĂLENI BRÂNCOVENI BRÂNCOVENI 4,3 

20 PAROHIA MIHĂIEȘTII  DE JOS MIHĂIEȘTI 4,3 

21 PAROHIA MIHĂIEȘTII  DE SUS MIHĂIEȘTI 4,3 

22 PAROHIA STREJEȘTII DE SUS STREJEȘTI 4,3 

23 PAROHIA PIATRA OLT PIATRA OLT 4,3 

24 PAROHIA VALEA MERILOR POTCOAVA 4,3 

25 PAROHIA CONSTANTINEȘTI SCORNICEȘTI 4,3 

26 PAROHIA BALDOVINEȘTI  BALDOVINEȘTI 4,3 

27 PAROHIA IANCU JIANU II IANCU JIANU 4,3 

28 PAROHIA BROȘTENI GĂVĂNEȘTI 4,3 

29 PAROHIA BĂLȚAȚI SCORNICESTI 4,3 

30 PAROHIA FLORU ICOANA 4,3 

31 PAROHIA SF. NICOLAE CELEIU  CORABIA 4,3 

32 PAROHIA GĂGIULEȘTI POTCOAVA 4,3 

33 PAROHIA OPTAȘI OPTAȘI MĂGURA 4,3 

34 PAROHIA TOPANA TOPANA 4,3 

35 PAROHIA POPEȘTI BĂRĂȘTI 4,3 

36 PAROHIA  MOȚOIEȘTI BĂRĂȘTI 4,3 

37 PAROHIA SÎMBURESTI SÎMBURESTI 4,3 

38 PAROHIA VALEA SECII POBORU 4,3 

39 PAROHIA ALBEȘTI CUNGREA 4,3 

40 PAROHIA GĂNEASA GĂNEASA 4,3 

41 PAROHIA OLARI PÂRȘCOVENI 4,3 

42 PAROHIA TĂTULEȘTII DE JOS TĂTULEȘTI 4,3 

43 PAROHIA IPOTEȘTI IPOTEȘTI 4,3 

44 PAROHIA BERIA OPORELU  4,3 

45 PAROHIA VIȘINA NOUĂ VIȘINA NOUĂ 4,3 

46 PAROHIA URZICA I URZICA 4,3 

47 PAROHIA GRECI SCHITU  4,3 

48 PAROHIA IZVOARELE  IZVOARELE 4,3 

49 PAROHIA SFINȚII APOSTOLI BALȘ 4,3 

50 PAROHIA NEGRENI I NEGRENI 4,3 

51 PAROHIA OLTIȘORU GĂNEASA 4,3 



 

52 PAROHIA DRĂGHICENI DRĂGHICENI 4,3 

53 PAROHIA CREȚEȘTI SPRÂNCENATA 4,3 

54 PAROHIA  SF.PANTELIMON SLATINA 4,3 

55 PAROHIA SF.ÎMPĂRAȚI C-TIN ȘI ELENA BALȘ 4,3 

56 PAROHIA SF IOAN BOTEZĂTORUL CORABIA 4,3 

57 PAROHIA SF. TREIME CORABIA 4,3 

58 PAROHIA GURA PADINII GURA PADINII 4,3 

59 PAROHIA SILIȘTIOARA CORABIA 4,3 

60 PAROHIA FĂRCAȘELE DE JOS FĂRCAȘELE 4,3 

61 PAROHIA COLONEȘTII DE SUS COLONEȘTI 4,3 

62 PAROHIA OSICA DE SUS I OSICA DE SUS 4,3 

63 PAROHIA FĂLCOIU FĂLCOIU 4,3 

64 PAROHIA BRANET BÎRZA 4,3 

65 PAROHIA POGANU VERGULEASA 4,3 

66 PAROHIA BIRCII SCORNICEȘTI 4,3 

67 PAROHIA ARCEȘTI PLEȘOIU 4,3 

68 PAROHIA DOBROTINET CURTIȘOARA 4,3 

69 PAROHIA DEJEȘTI VITOMIREȘTI 4,3 

70 PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI 

ȘI POGORÂREA SF. DUH SLATINA 4,3 

71 PAROHIA DIENCI VULTUREȘTI 4,3 

72 PAROHIA PETCULESTI GRĂDINARI 4,3 

73 PAROHIA BOBICEȘTI BOBICEȘTI 4,3 

74 PAROHIA GRECI OSICA DE SUS 4,3 

75 PAROHIA BECULEȘTI CÂRLOGANI 4,3 

76 PAROHIA TOMENI OSTROV OSICA DE SUS 4,3 

77 PAROHIA DUMITREȘTI VERGULEASA 4,3 

78 PAROHIA MĂNĂSTIREA ALBĂ CURTIȘOARA 4,3 

79 PAROHIA OSICA DE SUS II OSICA DE SUS 4,3 

80 PAROHIA JUGARU OPTAȘI MĂGURA 4,3 

81 PAROHIA BLAJ-VOINEASA VOINEASA 4,3 

82 PAROHIA DOBRUN DOBRUN 4,3 

83 PAROHIA SCORNCEȘTI I SCORNCESTI 4,3 

84 PAROHIA STĂVARU URZICA 4,3 

85 PAROHIA ZĂNOAGA DĂNEASA 4,3 

86 PAROHIA ȘOPÎRLIȚA ȘOPÎRLIȚA 4,3 

87 PAROHIA GROZĂVEȘTI DRĂGHICENI 4,3 

88 PAROHIA CĂLINEȘTI CĂLINEȘTI 4,3 

89 PAROHIA REDEA  APUS II REDEA 4,3 

90 PAROHIA DOBA I PLEȘOIU 4,3 

91 PAROHIA RADOMIREȘTI RADOMIREȘTI 4,3 

92 PAROHIA IANCU JIANU I IANCU JIANU 4,3 

93 PAROHIA CIOROIAȘU-CRÂNG FĂLCOIU 4,3 

94 PAROHIA LELEASCA LELEASCA 4,3 

95 PAROHIA NEGRENI II SCORNICESTI 4,3 

96 PAROHIA MIHĂILEȘTI-MĂRGINENI SCORNICEȘTI 4,3 

97 PAROHIA BĂRĂȘTII DE VEDE BĂRĂȘTI 4,3 

98 PAROHIA BÂRCA VALEA MARE 4,3 

99 PAROHIA FĂLCOIENI POTCOAVA 4,3 

100 PAROHIA TĂTULEȘTII DE SUS TĂTULEȘTI 4,3 

101 PAROHIA MERENI BĂRĂȘTI 4,3 

102 PAROHIA PROFA SPINENI 4,3 

103 PAROHIA VINEȚI SPINENI 4,3 

104 PAROHIA FRUMOASA I SEACA 4,3 

105 PAROHIA SPINENI-DAVIDESTI SPINENI 4,3 

106 PAROHIA BRÂNCOVENI BRÂNCOVENI 4,3 



 

107 PAROHIA LIICENI DRĂGHICENI 4,3 

108 PAROHIA ROTUNDA II ROTUNDA  4,3 

109 PAROHIA STOENEȘTI STOENEȘTI 4,3 

110 PAROHIA MĂRUNȚEI MĂRUNȚEI 4,3 

111 PAROHIA SCORNICEȘTI II SCORNICEȘTI 4,3 

112 PAROHIA CHIȚEASCA SCORNICEȘTI 4,3 

113 PAROHIA GANESUICA GĂNEASA 4,3 

114 PAROHIA BABICIU I BABICIU 4,3 

115 PAROHIA CIORÂCA FĂGEȚELU 4,3 

116 PAROHIA PIATRA SAT PIATRA OLT  4,3 

117 PAROHIA  MAICA DOMNULUI BALȘ 4,3 

118 PAROHIA BĂTĂRENI BĂTĂRENI 4,3 

119 PAROHIA TÂMPENI  MOVILENI 4,3 

120 PAROHIA VALEA MARE VALEA MARE 4,3 

121 PAROHIA VITOMIREȘTI I VITOMIREȘTI 4,3 

122 PAROHIA IBĂNEȘTI CUNGREA 4,3 

123 PAROHIA VIIȘOARA MĂRUNȚEI 4,3 

124 PAROHIA PLESOIU PLESOIU 3,7 

125 PAROHIA CEPARI CÂRLOGANI 4,3 

126 PAROHIA SF. IOAN BOTEZĂTORUL SLATINA 4,3 

127 PAROHIA REDIȘOARA REDEA 4,3 

128 PAROHIA SPĂTARU CUNGREA 4,3 

129 PAROHIA ORLEA II ORLEA 4,3 

130 PAROHIA GRĂDIȘTEA GĂNEASA 4,3 

131 PAROHIA CÂRLOGANI CÂRLOGANI 4,3 

132 PAROHIA IZVORU GĂNEASA 4,3 

133 PAROHIA STREJEȘTI I GRĂDINARI 4,3 

134 PAROHIA DELENI TESLUI 4,3 

135 PAROHIA BĂRCĂNEȘTI I VÎLCELE 4,3 

136 PAROHIA TEIUȘ SCORNICEȘTI 4,3 

137 PAROHIA COMANII DE JOS DRĂGĂNEȘTI-OLT 4,3 

138 PAROHIA BĂRCĂNEȘTI II VÂLCELE 4,3 

139 PAROHIA UNGHENI SÂRBII MĂGURA 4,3 

140 PAROHIA CORBU I CORBU 4,3 

141 PAROHIA OBOGA OBOGA 4,3 

142 PAROHIA ȘERBĂNEȘTII DE JOS ȘERBĂNEȘTI 4,3 

143 PAROHIA STOICĂNEȘTI  I STOICĂNEȘTI 4,3 

144 PAROHIA STOICĂNEȘTI  II STOICĂNEȘTI 4,3 

145 PAROHIA SF.ANDREI CARACAL 4,3 

146 PAROHIA VALEA lui ALB VULTURESTI 4,3 

147 PAROHIA OTEȘTII DE JOS CUNGREA 4,3 

148 PAROHIA CORBENI-OBOGA BALS 4,3 

149 PAROHIA OBOGA DE JOS OBOGA 4,3 

150 PAROHIA PĂROȘI LELEASCA 4,3 

151 PAROHIA DRANOVĂȚU GĂNEASA 4,3 

152 MĂNĂSTIREA CĂLUIU CĂLUI 9,8 

153 PAROHIA COTENI OBÂRȘIA 4,3 

154 PAROHIA URȘI LELEASCA 4,3 

155 PAROHIA OPTĂȘANI SPINENI 4,3 

156 PAROHIA ROTUNDA III ROTUNDA  4,3 

157 PAROHIA ROTUNDA I ROTUNDA  4,3 

158 PAROHIA TOȚI SFINȚII CARACAL 4,3 

159 PAROHIA  CÎMPU PĂRULUI OBÂRȘIA 4,3 

160 PAROHIA BISTRIȚA-NOUĂ PIATRA-OLT 4,3 

161 PAROHIA VÂLCELE VÎLCELE 4,3 

162 PAROHIA BĂLEASA GĂVĂNEȘTI 4,3 



 

163 PAROHIA POIANA RADOMIRESTI 4,3 

164 PAROHIA CRĂCIUNEI RADOMIREȘTI 4,3 

165 PAROHIA ENOSESTI PIATRA OLT 4,3 

166 PAROHIA VERGULEASA VERGULEASA 4,3 

167 PAROHIA TITULESTI NICOLAE TITULESCU 4,3 

168 PAROHIA ORLEA I ORLEA 4,3 

169 PAROHIA REDEA DE APUS I REDEA 4,3 

170 PAROHIA VLĂNGĂREȘTI VULTUREȘTI 4,3 

171 PAROHIA SFINȚII TREI IERARHI SLATINA 4,3 

172 PAROHIA ȘUICA SCORNICEȘTI 4,3 

173 PAROHIA VITOMIREȘTI VITOMIREȘTI 4,3 

174 PAROHIA PERIEȚI PERIEȚI 4,3 

175 PAROHIA TURIA VALEA MARE 4,3 

176 PAROHIA SALCIA SLĂTIOARA 4,3 

177  PAROHIA TEIȘ BALȘ 4,3 

178 PAROHIA CÎMPU MARE DOBROTEASA 4,3 

179 PAROHIA OBÂRȘIA NOUĂ OBÂRȘIA 4,3 

180 PAROHIA POBORU I POBORU 4,3 

181 PAROHIA CHERLESTI TESLUI 4,3 

182 PAROHIA CRIVA PIATRA OLT 4,3 

183 PAROHIA LISA NOUĂ SCHITU  4,3 

184 PAROHIA  PÂRȘCOVENI PÂRȘCOVENI 4,3 

185 PAROHIA ȘERBĂNEȘTII DE SUS ȘERBĂNEȘTI 4,3 

186 PAROHIA  JITARU SCORNICEȘTI 4,3 

187 PAROHIA CĂLUGĂRI TĂTULEȘTI 4,3 

188 PAROHIA BĂLTENI BĂLTENI 4,3 

189 PAROHIA MOGOSESTI SCORNICESTI 4,3 

190 PAROHIA PROOROCI MILCOV 4,3 

191 PAROHIA DOBA II PLESOIU 4,3 

192 PAROHIA CURTIȘOARA  CURTIȘOARA 4,3 

193 PAROHIA OPORELU OPORELU 4,3 

194 PAROHIA TESLUI TESLUI 4,3 

195 PAROHIA CIREAȘOV-SF. VOIEVOZI SLATINA 4,3 

196 PAROHIA SÂRBI SÂRBII MĂGURA 4,3 

197 PAROHIA DOBRICENI IANCU JIANU 4,3 

198 PAROHIA RĂDEȘTI OPORELU 4,3 

199 PAROHIA COCORĂȘTI PLEȘOIU 4,3 

200 PAROHIA BREBENI  BREBENI 4,3 

201 PAROHIA MORUNEȘTI MORUNGLAV 4,3 

202 MĂNĂSTIREA MĂINEȘTI BALȘ 9,8 

203 PAROHIA MIRCESTI TĂTULEȘTI 4,3 

204 PAROHIA BREBENI I BREBENI 4,3 

205 PAROHIA IANCA NOUĂ ȘTEFAN CEL MARE 4,3 

206 PAROHIA SF. NICOLAE CLOCOCIOV SLATINA 4,3 

207 PAROHIA PISCU DOBREȚU 4,3 

208 PAROHIA CURTIȘOARA DOBREȚU DOBREȚU 4,3 

209 PAROHIA OSICA DE JOS OSICA DE JOS 4,3 

210 PAROHIA BRANIȘTEA SÂRBII MĂGURA 4,3 

211 PAROHIA VĂLENI I  VĂLENI 4,3 

212 PAROHIA GĂVĂNEȘTI GĂVĂNEȘTI 4,3 

213 MĂNĂSTIREA STREHAREȚ SLATINA 9,8 

214 PAROHIA SF. NICOLAE OBROCARI SLATINA 4,3 

215 PAROHIA SF. NICOLAE COASTĂ SLATINA 4,3 

216 PAROHIA VĂDASTRA VĂDASTRA 4,3 

217 PAROHIA MAMURA STREJEȘTI 4,3 

218 PAROHIA SLĂTIOARA II SLATIOARA 4,3 



 

219 PAROHIA JIENI RUSĂNEȘTI  4,3 

220 AȘEZĂMÂNTUL BUNA VESTIRE GRĂDINARI 92,5 

221 PAROHIA BOROIEȘTI BĂRĂȘTI 4,3 

222 PAROHIA LĂZĂREȘTI BĂRĂȘTI 4,3 

223 PAROHIA MARGHENI BRÂNCOVENI 4,3 

224 PAROHIA VITĂNEȘTI SÂRBII MĂGURA 4,3 

225 PAROHIA GHIMPAȚI FĂRCAȘELE 4,3 

226 PAROHIA TUFENI DEAL TUFENI 4,3 

227 PAROHIA TUFENI VALE TUFENI 4,3 

228 PAROHIA DĂNEASA DĂNEASA 4,3 

229 PAROHIA TUDOR VLADIMIRESCU CORABIA 4,3 

230 PAROHIA GROJDIBODU I GROJDIBODU 4,3 

231 PAROHIA ȘTEFAN CEL MARE ȘTEFAN CEL MARE 4,3 

232 PAROHIA DRĂGĂNEȘTI DE SUS DRĂGĂNEȘTI OLT 4,3 

233 PAROHIA INTRAREA ÎN BISERICA A 

MAICII DOMNULUI CARACAL 4,3 

234 PAROHIA SF. DUMITRU  CORABIA 4,3 

235 PAROHIA PERETU DRĂGĂNEȘTI OLT 4,3 

236 PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI 

CIREAȘOV CIREAȘOV 4,3 

237 PAROHIA BUCINIȘU III BUCINIȘU 4,3 

238 PAROHIA BUCINIȘU I BUCINIȘU 4,3 

239 PAROHIA BUCINIȘU II BUCINIȘU 4,3 

240 PAROHIA OBÂRȘIA VECHE OBÂRȘIA 4,3 

241 PAROHIA COMĂNIȚA TESLUI 4,3 

242 PAROHIA GHIMPETENI GHIMPETENI 4,3 

243 PAROHIA SFANTUL NICOLAE CARACAL 4,3 

244 PAROHIA GRĂDINILE GRĂDINILE 4,3 

245 PAROHIA IANCA I IANCA 4,3 

246 PAROHIA IANCA II IANCA 4,3 

247 PAROHIA ROSIENI DOBRUN 4,3 

248 PAROHIA FRUNZARU SPRÂNCENATA 4,3 

249 PAROHIA SPRÂNCENATA SPRÂNCENATA 4,3 

250 PAROHIA VIESPEȘTI SPRÂNCENATA 4,3 

251 MĂNĂSTIREA SFÂNTA CRUCE STUDINA 5,0 

252 PAROHIA BUTA CRÂMPOIA 4,3 

253 PAROHIA SF.APOSTOLI CARACAL 4,3 

254 PAROHIA MEȘINEȘTI POTCOAVA 4,3 

255 PAROHIA SLĂTIOARA I SLATIOARA 4,3 

256 PAROHIA CRÂMPOIA CRÂMPOIA 4,3 

257 PAROHIA MĂGURA PERIEȚI 4,3 

258 PAROHIA RUSĂNEȘTI VOINEASA VOINEASA 4,3 

259 PAROHIA PIETRIȘ BALDOVINEȘTI 4,3 

260 PAROHIA MĂRGĂRITEȘTI VOINEASA 4,3 

261 PAROHIA POTELU IANCA 4,0 

262 PAROHIA VLAICI COLONEȘTI 4,3 

263 PAROHIA URSOAIA ICOANA 4,3 

264 PAROHIA CORLĂTEȘTI CEZIENI 4,3 

265 PAROHIA BONDREA CEZIENI 4,3 

266 PAROHIA ADORMIREA MAICII 

DOMNULUI CARACAL 
4,3 

267 PAROHIA COLONEȘTII DE JOS COLONEȘTI 4,3 

268 PAROHIA VIȘINA - VECHE VIȘINA 4,3 

269 PAROHIA BERINDEI DANEASA 4,3 

270 PAROHIA PIATRA OLT  I PIATRA OLT 4,3 

271 PAROHIA BĂLĂNEȘTI MĂRUNȚEI 4,3 



 

272 PAROHIA POTCOAVA POTCOAVA 4,3 

273 PAROHIA GRECO-CATOLICĂ  SLATINA 4,3 

274 PAROHIA SF.VASILE CARACAL 4,3 

275 PAROHIA ALIMĂNEȘTI IZVOARELE 4,3 

276 PAROHIA MIERLEȘTII DE SUS PERIEȚI 4,3 

277 PAROHIA  GHIOȘANI MORUNGLAV 4,3 

278 PAROHIA CEZIENI CEZIENI 4,3 

279 PAROHIA BOBA FĂGEȚELU 4,3 

280 PAROHIA GROPȘANI VULPENI 4,3 

281 PAROHIA ALUNIȘ SPINENI 4,3 

282 PAROHIA SF.IOAN BOTEZĂTORUL CARACAL 4,3 

283 PAROHIA SF.GHEORGHE CIMITIR CARACAL 4,3 

284 PAROHIA BRASTAVĂȚU BRASTAVĂȚU 4,3 

285 PAROHIA BURDULEȘTI CORBU 4,3 

286 PAROHIA SCHITU GRECI SCHITU  4,3 

287 PAROHIA SF. SPIRIDON  CORABIA 4,3 

288 PAROHIA SF. ÎMPĂRAȚI SOPOT SLATINA 4,3 

289 PAROHIA DRĂGĂNEȘTII DE JOS DRĂGĂNEȘTI OLT 4,3 

290 PAROHIA  VLĂDILA VLĂDILA 4,3 

291 PAROHIA ZORLEASCA VALEA MARE  4,3 

292 PAROHIA STUDINIȚA STUDINA 4,3 

293 PAROHIA ICOANA ICOANA 4,3 

294 PAROHIA BACEA MOVILENI 4,3 

295 PAROHIA CUVIOASA PARASCHEVA BALȘ 4,3 

296 PAROHIA URZICA II URZICA 4,3 

297 PAROHIA STOBORĂȘTI TUFENI 4,3 

298 EPISCOPIA SLATINEI ȘI ROMANAȚILOR 

(pentru Catedrala Episcopală) SLATINA 
9,8 

299 PAROHIA  SF. ȘTEFAN SLATINA 4,3 

300 PAROHIA VÂRTOPU CORABIA 4,3 

TOTAL 1.400,0 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

           Contrasemnează,  

                  Secretar al Judeţului Olt  

                                  Marinela-Elena ILIE  

    

Director Executiv                Şef Serviciu Buget,  

          Constanţa DUMITRU                 Impozite și Taxe 

  

                                                                         Anexa nr.2 la  H.C.J.  nr.71/26.04.2018  

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                      Unitatea de cult …….............                          

Nr.______/___________2018                      Nr.______/___________2018 

 
CONTRACT- CADRU 

privind acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Județean Olt,  

pentru unitățile de cult  aparținând cultelor religioase din județul Olt 

 Nr.     ……..........…. 
 

În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.125/2002, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a  Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.  1470/2002, republicată, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.  984/2014, s-a încheiat prezentul 

contract . 
 

Art.1. Părţile contractante  

Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în municipiul Slatina, B-dul. A.I.Cuza nr. 14, Judeţul Olt, Cod fiscal 4394706, cont nr. 

RO24TREZ24A670600591200X, deschis la Trezoreria Municipiului Slatina, tel. 0249/431080, 0249/431101, fax 0249/431122, reprezentat 

legal prin Marius OPRESCU – Președinte al Consiliului Județean Olt, pe de o parte, în calitate de autoritate finanțatoare 

şi 



 

Unitatea de cult……..…....…....………….., cu sediul în ……..….....……, Cod fiscal …………… având contul nr. 

…….....................................………….. deschis la ……..………...., reprezentată de…………………., pe de altă parte,  în calitate de 

beneficiar. 

Art.2. Obiectul contractului  

Consiliul Judeţean Olt se angajează să sprijine financiar conform prevederilor bugetare cu suma totală de …………………Unitatea 

de cult………............................................…………., pentru ……………………………………..………………………………………….  

Art.3. Durata contractului 

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi produce efecte până la data de 31.12.2018. 

3.2. Unitatea de cult are obligaţia să utilizeze sumele în anul bugetar în care s-a acordat sprijinul financiar.  
 

Art.4. Modalităţi de plată 

4.1. Consiliul Judeţean Olt dispune efectuarea plăţilor către unitatea de cult, prin virament în contul bancar al acesteia.     

4.2. Sprijinul financiar se acordă într-o singură tranşă.  

 Art.5. Justificarea sprijinului financiar 

5.1. Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat cuprinde următoarele : 

• dosar de încopciat; 

• adresă de înaintare modelul  înscris in anexa nr.3 la Ghidul  solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 

26/28.02.2018.       

• centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile și dovada plății acestora (ordin de plată, chitanțe sau bonuri 

fiscale).  

• raportul de justificare modelul înscris in anexa nr.4 la Ghidul solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 26 

/28.02.2018.       

•  copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii finanțării de la Consiliul Județean Olt sau chitanța de înregistrare 

în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat . 

•  facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, 

după caz;  

• chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu  următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, 

numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți  vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale. 

• pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanțele de mână prin care se atestă plata  vor cuprinde în 

mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului în clar, precum şi seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele 

vor fi certificate de primarul localității pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia.  

• dacă pe factură se menționează execuția unei anumite lucrări, se va atașa obligatoriu situația de lucrări. Valoarea situației de 

lucrări trebuie să coincidă cu valoarea facturilor. 

• dacă pe factură se menționează execuția unei lucrări conform unui contract, se va ataşa şi contractul respectiv . 

• pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a ordinului de plată prin care s-au 

virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform 

legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin 

contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către 

o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute mai sus (art. 15 alin.(1), lit. h) coroborată cu lit. d) din 

Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, republicată, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 

984/2014. 

• facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de situaţii de lucrări, contracte, acte 

adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginţii de specialitate. 

• dacă se achită un avans din lucrare, facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a avansului si se va ataşa, de 

asemenea, contractul cu furnizorul respectiv. 

• actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării. 

• toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor  purta mentiunea „conform cu originalul” si vor fi certificate prin 

aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar, Documentele justificative trebuie sa fie lizibile şi să nu 

prezinte ştersături; nu se admit documente trimise prin fax. 

• Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi justificarea utilizării acestora de către unitatea centrală de 

cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar alocat, care se face pe 

baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii. 

• Nu se vor admite la justificare: 

- documente care conţin achiziţii de materiale sau prestări de servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar. Se vor 

lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în  devizul prezentat la dosarul de acordare. 

- facturi emise sau plătite înainte de primirea ajutorului financiar sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului financiar, chiar dacă 

acestea au fost plătite după primirea ajutorului financiar. 

• Data limită a justificării: 

Potrivit prevederilor cap.IV, art.15, litera i) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin 

H.G. nr. 1470/2002,  republicată,  modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr.984/2014, documentele justificative vor fi transmise 

până cel mai târziu la data de 31 decembrie a  anului 2018.  În cazul primirii sprijinului financiar începând cu trimestrul IV, justificarea se 

va face în cel mult 180  de zile de la primirea acestuia. 

Art.6. Obligaţiile părţilor  

6.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Olt sunt :  

http://www.culte.ro/Scripts/FCKeditor/editor/DocumenteDownload.aspx?id=1000
http://www.culte.ro/Scripts/FCKeditor/editor/DocumenteDownload.aspx?id=1002


 

a) să pună la dispozitia unităţii de cult fondurile alocate derulării lucrărilor, în condiţiile stabilite şi în limita sumelor aprobate prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Olt; 

b) să verifice rapoartele de justificare ale beneficiarului prin intermediul Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciul Buget, Impozite și 

Taxe;   

  c) Direcţia Economică, Buget – Finanţe prin Serviciul Buget, Impozite și Taxe în funcţie de prevederile bugetare, conform hotărârilor de 

Consiliu Judeţean, va alimenta conturile unităţii de cult şi va primi toate documentele privind justificarea sprijinului financiar acordat şi va 

răspunde de încadrarea în prevederile bugetare.  

6.2. Obligaţiile unităţii de cult sunt :  

a) să justifice sprijinul financiar conform prevederilor art. 5 din prezentul contract ;  

b) să respecte procedura privind modul de acordare a sumelor reprezentând sprijin, de care pot beneficia unităţile de cult potrivit legii ; 

c) să utilizeze fondurile alocate numai pentru destinaţia stabilită conform procedurii prevăzute în Ghidul solicitantului şi în prezentul 

contract;  

d) să prezinte documentele justificative Consiliului Judeţean Olt, în copii xerox, care vor fi certificate obligatoriu prin aplicarea ştampilei şi 

a semnăturii beneficiarului, cu specificarea „conform cu originalul”, pentru validarea plăţilor; 

e) să prezinte, la solicitarea Consiliului Judeţean Olt, orice informaţie sau document ce priveşte derularea proiectului, inclusiv documentele 

originale ce justifică platile, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;  

f) să nu comunice, în nicio situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Consiliului Judeţean Olt, informaţii confidenţiale aparţinând 

Consiliului Judeţean Olt sau obţinute de el în baza relaţiilor contractuale;  

g) să restituie Consiliului Judeţean Olt, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise a acestuia, sumele întrebuinţate în alte 

scopuri decât desfăşurarea lucrărilor şi cele a căror întrebuinţare nu este dovedită; 

h) să efectueze numai cheltuieli care se încadrează în categoriile şi limitele de cheltuieli aprobate. În cazul în care au fost efectuate alte 

cheltuieli sau cu depăşirea limitelor prevăzute, Consiliul Judeţean Olt va solicita returnarea respectivelor sume;  

i) suma ramasă necheltuită la sfârşitul lucrărilor (atunci când derularea proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici faţă de cele propuse şi 

aprobate iniţial) va fi evidenţiată în raportul justificativ final şi va fi restituită de către unitatea de cult, Consiliului Judeţean Olt în termen de 5 

zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată unităţii de cult în scris;  

Art. 7. Monitorizare şi control 

7.1. Unitatea de cult furnizează Consiliului Judeţean Olt toate informaţiile referitoare la derularea lucrărilor pe care acesta i Ie solicită. 

Consiliul Judeţean Olt poate solicita oricând unităţii de cult informaţii cu privire la stadiul activităţilor, unitatea de cult având obligaţia să 

răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.  

7.2. Unitatea de cult va transmite Consiliului Judeţean Olt informaţii privind derularea lucrărilor şi utilizarea sumelor primite.  

7.3. In scopul informării Consiliului Judeţean Olt, cu privire la dificultăţile apărute pe parcursul derulării lucrărilor, unitatea de cult va elabora 

şi transmite acestuia rapoarte speciale.  

Art.8. Răspunderea contractuală 

8.1. Unitatea de cult răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate Consiliului Judeţean Olt, ca urmare a 

oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului şi care ii sunt imputabile.  

8.2. Unitatea de cult răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor sau 

licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu reglementările în vigoare.  

8.3. Unitatea de cult răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.  

8.4. Unitatea de cult răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 10 ani de la 

data încetării raporturilor contractuale.  

8.5. Consiliul Judeţean Olt nu este răspunzător pentru prejudiciile produse unităţii de cult, de către personalul acesteia sau de alte persoane în 

timpul executării lucrărilor.  

8.6. Unitatea de cult este singura persoană responsabilă pentru modul în care sprijinul financiar este folosit, răspunderea Consiliului Judeţean 

Olt nu va fi în niciun fel angajată în cazul în care unitatea de cult va fi ţinută responsabilă faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în 

derularea lucrărilor şi în nicio altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită a unităţii de cult legată de sprijinul financiar acordat 

prin prezentul contract.  

8.7. Consiliul Judeţean Olt nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către unitatea de cult sau de către angajaţii, 

colaboratorii sau consultanţii acesteia.  

8.8. Unitatea de cult este răspunzătoare de respectarea legislaţiei fiscale şi răspunde pentru plata taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către 

bugetul statului sau bugetul local presupuse de derularea lucrărilor al căror titular este, cât şi a penalizărilor ce decurg din întârzierea acestor 

plăţi.  

Art.9. Cesiunea şi subcontractarea 

9.1. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta.  

Art.10. Modificarea  

10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte adiţionale prin acordul de voinţă al părţilor.  

 Art.11. Rezilierea contractului 

11.1. Contractul poate fi reziliat unilateral în caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale . 

11.2. PACT COMISORIU EXPRES:  

In caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, la solicitarea Consiliului Judeţean Olt, fără punere în întârziere şi 

fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care unitatea de cult nu-şi execută obligaţiile contractuale (total sau parţial).   

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, fără a fi necesară notificarea.  

11.3. În cazul rezilierii contractului, ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, unitatea de cult este obligată în termen de 15 zile 

calendaristice să returneze Consiliului Judeţean Olt sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării 

altor proiecte din cadrul programului.  



 

11.4. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, unitatea de cult datorează penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind 

colectarea creanţelor bugetare care se constituie în venituri ale bugetului local al Consiliului Judeţean Olt.  

Art.12. Încetarea contractului  

12.1. Contractul încetează în caz de:  

- expirarea termenului contractual;  

- acordul de voinţă exprimat în scris de părţile contractante ;  

- reziliere pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.  

12.2. În cazul încetării contractului conform punctului 12.1, unitatea de cult este obligată la restituirea disponibilităţilor rămase neutilizate.  

Art.13. Forţa majoră  

13.1. Forţa majoră, aşa cum este ea definită prin lege, apară de răspundere partea care o invocă în termen.  

13.2. Unitatea de cult nu este îndreptăţită la plată dacă este împiedicată din cauze de forţă majoră, să-si îndeplinească obligaţiile contractuale. 

Forţa majoră trebuie anunţată în scris în termen de 10 zile de la apariţia ei, iar la dispariţia forţei majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută 

o notificare scrisă. Realizarea parţială a lucrărilor are drept rezultat plata parţială, unitatea de cult având obligaţia să restituie sumele care nu 

au fost cheltuite în perioada derulării lucrărilor.  

13.3. Pe durata imposibilităţii executării obligaţiilor, părţile se vor consulta reciproc cu privire la măsurile corespunzătoare care urmează a fi 

luate. Dacă evenimentul se produce şi continuă pe o perioadă mai mare de 60 de zile, părţile vor putea conveni rezilierea prezentului 

contract.  

Art.14. Penalităţi 

14.1. În cazul în care unitatea de cult întârzie în realizarea obligaţiilor contractuale, aceasta datorează penalităţi de întârziere, conform 

legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie ca venituri ale bugetului local al Consiliului Judeţean Olt.  

Art.15. Litigii 

15.1 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă in termen de 15 zile calendaristice 

de la apariţia lor. Eventualele litigii care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţa de judecată competentă.  

Art.16. Dispoziţii generale şi finale 

16.1 Comunicări  

a) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte 

părţi în scris, utilizând mijloace care permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va 

indica aceasta în comunicarea lui.  

b) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor transmite la următoarele adrese: 

 - pentru Consiliul Judeţean Olt: municipiul Slatina, B-dul. A.I.Cuza nr. 14, Judeţul Olt ; 

-  pentru unitatea de cult ………………………………….:  

16.2. Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în forma scrisă, pe suport care să permită înregistrarea acestora.  

16.3. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeaşi forţă de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru 

fiecare parte.  

 

Consiliul Judeţean Olt                                         Unitatea de cult 

    PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 

VICEPREŞEDINTE 

   Ioan CIUGULEA 
 

   Director Executiv                                                    

Constanţa DUMITRU                                                   
 

Şef Serviciu Buget, 

 Impozite și Taxe 

 Nicolaie BUŞOIU 
 

                  Şef Serviciu            

           Juridic – Contencios     

     Ana Venera ŞTEFĂNESCU 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 4275/19.04.2018, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr. 4276/19.04.2018; 

-  Raportul  nr. 4277/19.04.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul  nr. 4506/25.04.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 23/02.02.2018, cu privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 

2018 și estimările pe anii 2019-2021 rectificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 46/29.03.2018; 



 

- Prevederile art. 19 alin. (2) si art. 36 alin. (1), din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 177/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, 

prevăzut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ teritoriale afectate de calamități naturale; 

- Adresa nr.15750/12.04.2018 a Primăriei orașului Drăgănești-Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

4031/12.04.2018; 

- Adresa nr.25873/13.04.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 4057/13.04.2018; 

- Nota de fundamentare nr.1957/13.04.2018 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 4080/16.04.2018; 

- Raportul nr.4169/17.04.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Referatul nr.4170/17.04.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Adresa nr. 10417/17.04.2018 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

4164/17.04.2018. 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art. 98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit.a) si 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 rectificarea Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea 

de Dezvoltare pe anul 2018, conform  anexelor nr. 1, 1a, 1b.    

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare pe anul 2018, conform anexelor 

nr. 2, 2a, 2b.    

Art.3. Se aprobă fișele obiectivelor de investiții: 

- Refacere drum judetean DJ 546, km 117+375, 0,06 km, localitatea Teslui, satul Deleni; 

- Refacere drum judetean DJ 546, km 110+750, 0,03 km, localitatea Teslui, satul Mosteni; 

- Refacere drum judetean DJ 679 B, km 15+400, 0,05 km, localitatea Valeni, conform anexelor nr. 3-5. 

Art.4. Se aprobă listele poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri 

repartizate la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” „subcap. 68.02.04 „Asistență acordată 

persoanelor în vârstă” și la subcap. 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii’’, pentru Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pe anul 2018, conform anexelor nr. 6 si 7. 

Art.5. Se aprobă rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la capitolul 66.10 „Sănătate”, subcap. 66.10.06 „Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, pe anul 

2018, conform anexei nr. 8. 

Art.6. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” defalcată 

pe categorii de bunuri, pe anul 2018, conform anexei nr. 9. 

Art.7. Anexele nr. 1-9  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Prezenta   hotărâre   se   comunică    Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  Serviciului  Buget,  

Impozite  și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului - Județul Olt. 
     

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                                                    Secretarul Judeţului Olt 

                                                                                                                               Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 26.04.2018 

Nr. 72  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  32  voturi „pentru”.  

NOTA! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul  instituției: www.cjolt.ro 

 

 

http://www.cjolt.ro/


 

HOTĂRÂRE    

cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al 

Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 
 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.4113/16.04.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.4114/16.04.2018; 

- Raportul nr.4115/16.04.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4516/25.04.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.4471/25.04.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.4521/25.04.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” nr. 513/04.04.2018, înregistrată 

la Consiliul Județean Olt sub nr. 3889/05.04.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu privire la aprobare structură organizatorică, 

organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.57/27.04.2017 cu privire la încadrarea Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” în categoria instituțiilor de spectacole; aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”; 

- prevederile Deciziei Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” nr. 

373/20.10.2017 referitoare la încetare contract individual de muncă cu acordul părţilor pentru domnul Şerban Constantin 

Cosmin – Dansator; 

- Hotărârea Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului” 

nr. 2/26.03.2018 cu privire la aprobare unele măsuri pentru funcționarea A.P.P.C.T. „Doina Oltului”; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1)-(2), art.5 alin.(1) și art.12 alin.(1) și (11) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind 

instituțiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Anexei nr.III (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ" UNITĂŢI DE 

CULTURĂ”) la legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, Capitolului I. („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă 

naţională”), Pct.II. (Alte instituţii de spectacole sau concerte),  lit.b) (Funcţii de execuţie) poziția nr.7. 

 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.1 și 4, 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 transformarea postului vacant de Dansator treaptă profesională II, fără nivel studii, în 

cadrul Secţiei Coregrafie a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului”  (poziția nr.59 în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale „Doina Oltului“, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015, cu 

modificările și completările ulterioare) în Dansator treaptă profesională debutant, fără nivel studii. 

 Art.2 Statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina 

Oltului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/26.03.2015 cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

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

aplicabilitatea. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 



 

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

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

PREŞEDINTE 

                                                          Marius OPRESCU                   CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                              Secretar al județului 

                                                                              Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 26.04.2018 

Nr.73 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru” . 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformarea unui post vacant în cadrul  

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4191/17.04.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.4192/17.04.2018; 

- Raportul nr.4193/17.04.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4522/25.04.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.4472/25.04.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.4510/25.04.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget – finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Demisia înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3094/20.03.2018, aprobată de Președintele Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean 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 art.105 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

În temeiul art.91 alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.c), art.97 alin.(1) și 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 transformarea postului vacant aferent funcţiei contractuale de execuţie de referent, nivel 

studii M din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt (poziţia nr.153 în statul de funcţii pentru 

personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare) în post de consilier, nivel studii S. 

Art.2. Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare, și statul de personal 

pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate și din cadrul aparatului permanent de lucru ale Consiliului 

Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, cu drepturile salariale, 

începând cu data de 01 aprilie 2018, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

nr.249/30.03.2018, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, 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. 

PREŞEDINTE,  

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                                          Secretar al județului 

                                                                                                                                          Marinela-Elena ILIE 

Slatina 26.04.2018 

Nr.74 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor  la nivelul Județului Olt, 

reactualizat pentru anul 2018 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 4147/17.04.2018  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 4148/17.04.2018 ; 

➢ Raportul  nr. 4149/17.04.2018  al Serviciului Dezvoltare Regională; 

➢ Raportul nr.4473/25.04.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Raportul nr.4524/25.04.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

➢ Raportul nr.4552/25.04.2018  al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ ; 

➢ Raportul nr.4557/25.04.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  

➢ Raportul nr.4512/25.04.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ Adresa nr. 3911912/11.04.2018 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3992/11.04.2018 prin care se solicită aprobarea Planului de Analiză și 

Acoperire a Riscurilor  la nivelul Județului Olt, reactualizat  pentru anul 2018; 

➢ Prevederile art.1 alin. (2) lit.j) , art.4 alin.(1) și (2) și art. 15 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor,cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 5 lit.b) și c) și art.12 lit.a) din  Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin 

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007;  

➢ Prevederile art. 2-4, art.6 și art.8 din Anexa nr. 1  „ Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor ” și Anexa nr. 2 „Structura-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor” la Ordinul Ministrului   

Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor și a Structurii- cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;  

➢ Prevederile art.4 și art.10 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc ;  

➢ Prevederile art.2 alin.(1) lit.d) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și 

dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, 

modificat prin Hotărârea  Guvernului nr. 557/2016;  

➢ Prevederile art. 2 lit. a), d), g), i) și j), art.11, art.22 și art. 25 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

15/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.8,  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 Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor  la nivelul Județului Olt, reactualizat 

pentru anul 2018, comunicat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt, 

prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1). Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt pune la dispoziția 

Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului  Județean pentru Situații de Urgență Olt, un exemplar din 

Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Olt și transmite extrase din acesta celorlalte  

instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență în 

vederea cunoașterii și aplicării prevederilor documentelor respective. 

(2). Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare Regională, Direcţiei Economice, Buget - 

Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt. 

PREŞEDINTE 

                                                                     Marius OPRESCU                                       Contrasemnează,  

     Secretar al Judeţului, 

                                                                                   Marinela-Elena ILIE   

Slatina, 26 aprilie 2018 

Nr. 75  



 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi “Pentru” 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea componenței nominale a Colegiului Director 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4394/23.04.2018 referitoare la proiectul de hotărâre nr.4395/23.04.2018; 

- Raportul nr.4396/23.04.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4575/25.04.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.4576/25.04.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.25347/11.04.2018 și nr.26702/17.04.2018 

înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.4001/12.04.2018 și nr.4261/18.04.2018; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112, art.113 alin.(1) și (2) și art.114 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1)-alin.(2) și art.2 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 

de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal; 

- prevederile art.12, art.14 și  art.15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare al Direcției generale de 

asistență socială şi protecția copilului din 08.11.2017 – Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017;  

- 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 ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la aprobarea reorganizării Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - aparatul propriu și aprobarea numărului de posturi, a 

organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu; 

- prevederile art.31 și art.32 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, înscrise în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.445/17.08.2017 referitoare la încetare delegare atribuții și 

modificare raport de serviciu prin exercitare cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere și stabilire drepturi 

salariale; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.84/27.06.2013 cu privire la numire în funcție publică de conducere de Director 

general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; încetare modificare raport de serviciu prin 

exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5066/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.2189/31.01.2011 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere de Director General Adjunct și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5137/30.03.2018 referitoare la exercitare cu caracter temporar a 

funcției publice de conducere vacante de Director General Adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, prin promovare temporară, conform art.92, alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5067/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

http://www.cjolt.ro/


 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5079/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3604/09.03.2011 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3608/09.03.2011 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5092/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3614/09.03.2011 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5096/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5112/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5129/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5329/29.04.2016 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.16032/25.10.2017 referitor la numire temporară în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de centru la Complex servicii Slatina; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4828/31.03.2011 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3825/15.03.2011 referitoare la numire în funcție conform art.12, 

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

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.9600/15.07.2016 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.9228/15.07.2016 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4827/31.03.2011 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4821/31.03.2011 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.100/03.01.2018 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4826/31.03.2011 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.13228/07.12.2011 referitoare la încetare suspendare contract 

individual de muncă prin reluarea activității la cerere, după efectuarea concediului pentru creșterea copilului în vârstă de 

până la 1 an, reîncadrare în funcție și stabilire drepturi salariale conform Legii – Cadru nr.284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11767/01.08.2017 referitoare la modificare contract individual 

de muncă, conform art.41 alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările 

ulterioare; 



 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11766/01.08.2017 referitoare la modificare contract individual 

de muncă, conform art.41 alin.(3) lit.b), c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5254/03.04.2018 referitoare la numire temporară în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de centru la Casele de tip familial “Sf. Maria” Balș; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4465/23.03.2018 referitoare la numire temporară în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de centru la Casele de tip familial “Sf. Elena” Corabia; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.99/03.01.2018 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, conform art.41 alin.(3) lit.b), c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5009/31.03.2011 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul 

muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1309/02.02.2016 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11769/01.08.2017 referitoare la modificare contract individual 

de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4918/29.03.2018 referitoare la numire temporară în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de centru la Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.8758/03.07.2017 referitoare la exercitare cu caracter temporar a 

funcției de conducere vacante de Șef de centru la Centrul de recuperare și reabilitare Caracal; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11768/01.08.2017 referitoare la modificare contract individual 

de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.75/27.02.2015 referitoare la încetare modificare raport de serviciu 

prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu; numire în funcție publică de 

conducere și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.971/19.12.2012 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.293/27.07.2017 referitoare la reîncadrare în funcție publică de 

conducere și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.273/30.08.2013 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, începând cu data de 01.09.2013, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.d), 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 şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se stabilește componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 
Nr. 

crt. 

Calitatea deținută în cadrul 

Colegiului Director 

Numele și prenumele Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela - Elena SECRETAR AL JUDEȚULUI 

2.  Membru Piroșca Rădița DIRECTOR GENERAL 

3.  Membru Lungu Cristian-Nicolae  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

4.  Membru Vișan Elena DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

5.  Membru Gheorghe Sorin Mihail 

 

ŞEF SERVICIU 

Serviciul monitorizare, analiză statistică, 

indicatori asistență socială și incluziune socială, 

strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței 

sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale 

6.  Membru 

Stănoiu Iuliana 

ŞEF BIROU  

Biroul management resurse umane 

7.  Membru 

Constantin Oana Mădălina 

ŞEF BIROU  

Biroul adopții și postadopții 



 

8.  Membru Stoica Viorica ŞEF SERVICIU 

Serviciul de evaluare inițială, intervenție în regim 

de urgență în domeniul asistenței sociale, 

intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, 

migrație și repatrieri și violența în familie și 

telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență 

9.  Membru Matei Elena Daniela 

 

ŞEF SERVICIU 

Serviciul de evaluare complexă a copilului 

10.  Membru  Moraru Nicoleta 

 

ŞEF SERVICIU 

Serviciul management de caz pentru copil 

11.  Membru Petre Mădălina Ştefania 

 

ŞEF SERVICIU 

Serviciul management de caz pentru adulți, 

persoane adulte cu dizabilități, asistență persoane 

vârstnice și monitorizare servicii sociale 

12.  Membru Stamate Carmen Elena 

 

ŞEF SERVICIU 

Serviciul contabilitate-salarizare, planificare 

bugetară și management financiar, plată beneficii 

de asistență socială 

13.  Membru Iosim Dumitru Eleodor ŞEF SERVICIU 

Serviciul achiziții publice 

14.  Membru Olteanu Pîrvu Lucică 

 

ŞEF SERVICIU 

Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate 

în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecția 

mediului, administrativ și aprovizionare 

15.  Membru Bădoi Iuliana Mădălina  ȘEF CENTRU 

Complex servicii Slatina 

16.  Membru Dobra Mariana ȘEF CENTRU 

Centrul maternal „Adelina” Slatina 

17.  Membru Nicolae Andreea-Cristina ȘEF CENTRU 

Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

18.  Membru Turcitu Gabriela Adelina ȘEF CENTRU 

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilități Slatina 

19.  Membru Hoară Mădălina ȘEF CENTRU 

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilități Caracal 

20.  Membru Croitoru Iuliana ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Luminița” Slatina 

21.  Membru Ghiță Camelia ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina 

22.  Membru Mișcu Mariana ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Mugurel” Slatina 

23.  Membru Ciudoescu Simona Florența ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina 

24.  Membru Toloș Emanuela ȘEF CENTRU 

Complex servicii „Amicii” Slatina 

25.  Membru Dovan Aurica ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Mihail” Caracal 

26.  Membru Zaharia Daniela Mirela ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Nicolae” Caracal 

27.  Membru Zamfirescu Alina Gabriela ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Maria” Balș 

28.  Membru Miulescu Carmen Diana ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia 

29.  Membru Becheanu Luminița Raluca ȘEF CENTRU 

Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

30.  Membru Jianu Gheorghe ȘEF CENTRU 

Complex servicii persoane adulte Slatina 

31.  Membru Butnariu Cristian ȘEF CENTRU 

Complex servicii persoane adulte Corabia 

32.  Membru Ilie Gheorghe ȘEF CENTRU 

Centrul de îngrijire și asistență Șopîrlița 

33.  Membru Simionescu Narcisa Simona ȘEF CENTRU 

Cămin pentru persoane vârstnice Fălcoiu 



 

34.  Membru Alexe Costică ȘEF CENTRU 

Centrul de recuperare și reabilitare Caracal 

35.  Membru Țicu Ioana ȘEF CENTRU 

Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni 

36.  Membru Nicolae Angela  ȘEF SERVICIU 

Serviciul Resurse Umane și  Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul Consiliului 

Județean Olt                                              

37.  Membru Achimescu Cristina ȘEF SERVICIU 

Serviciul Financiar – Contabilitate din cadrul 

Direcției Economice, Buget – Finanțe a Consiliului 

Județean Olt 

38.  Membru Lăcraru Adrian ȘEF SERVICIU 

Serviciul Administrație Publică, Relații cu 

Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului 

din cadrul Consiliului Județean Olt                                              

 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îți încetează 

aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre 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 și persoanelor nominalizate în prezenta 

hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituției Prefectului – 

Județul Olt. 
    

   PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                  Secretar al Județului                     

                                                                                                   Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 26.04.2018  

Nr.76 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 
 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la: transformarea unor posturi în  statul  de funcții 

al Spitalului Județean  de Urgență Slatina 
 

Având în vedere:  

➢ expunerea de motive nr.4176/17.04.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 4177/17.04.2018;  

➢ raportul nr.4178/17.04.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.4474/25.04.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr. 4525/25.04.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

➢ raportul nr.4517/25.04.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățâmânt, Activitate Științifică; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.8134/22.03.2018 și nr.9037/30.03.2018, înregistrate la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.3631/29.03.2018 și nr.3673/30.03.2018; 

➢ 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 și completările ulterioare; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/25.01.2018 cu privire la aprobarea numărului de posturi, 

modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; 



 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.105/26.02.2018 referitor la promovarea în funcția de 

medic primar a d-nei dr. Șerban Florentina, medic specialist, specialitatea medicină de laborator la Laborator analize 

medicale; 

➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.13/26.03.2018; 

➢ prevederile art.180 alin.(1) lit a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului 

nr.947/2009; 

➢ prevederile art.1, pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

➢ prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr.53/2003 - Codul  Muncii,  republicată, cu modificările 

şi 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 ; 

În temeiul art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu prevederile 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 Începând cu data de 01.03.2018, se aprobă transformarea, ca urmare a promovării, a postului de 

medic specialist, specialitatea medicină de laborator, de la Laborator analize medicale (poziția nr.1748 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare), în post de medic primar, specialitatea medicină 

de laborator. 

Art.2 Începând cu data de 01.05.2018, se aprobă transformarea postului vacant de psiholog practicant, 

specialitatea psihologie, nivel studii S, de la Centrul de Sănătate Mintală (poziția nr.1917 în Statul de funcții 

al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, 

cu modificările și completările ulterioare), în post de psiholog stagiar, specialitatea psihologie, nivel studii S. 

Art.3 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător  

cu prevederile art.1 și art.2  din prezenta hotărâre.          

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse 

Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 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  26.04.2018 

Nr. 77    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  32  voturi ,,pentru” 
 

 

 



 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  transformare posturi în statul de funcții  

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.4328/20.04.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.4329/20.04.2018; 

- Raportul nr.4330/20.04.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4475/25.04.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.4518/25.04.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.4526/25.04.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.1951/13.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.4097/16.04.2018; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.12/03.04.2018; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.37/04.04.2018 referitor la: 

promovarea și actualizarea salariului de bază al domnului Vișan Lucian - instructor de ergoterapie în baza examenului de 

promovare; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.38/04.04.2018 referitor la: 

promovarea și actualizarea salariului de bază al doamnei Radu Ana-Maria – infirmier în baza examenului de promovare; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.39/04.04.2018 referitor la: 

promovarea și actualizarea salariului de bază al domnului Marinescu Constantin Dănuț – inspector de specialitate III în 

baza examenului de promovare; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.40/04.04.2018 referitor la: 

promovarea și actualizarea salariului de bază al domnului Preduț Marin – infirmier în baza examenului de promovare; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.41/04.04.2018 referitor la: 

promovarea și actualizarea salariului de bază al doamnei Popescu Cornelia – asistent medical în baza examenului de 

promovare; 

- 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 Anexei nr.VIII (FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE") la 

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

ulterioare, Capitolul II, pct.IV (Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală), lit.B. (Alte unităţi 

bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, 

investiţii), pct.I (Salarii de bază pentru funcţii de specialitate), lit.b) (Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale), 

poziția nr.2; 

- 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 

asistenţă medico-socială), lit.a) (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar), subpct.a.4. (Unităţi 

sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială), poziția nr.24, prevederile 

mențiunii (*2) de la pct.2 (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi 



 

sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială), precum și prevederile lit.c) (Salarii de bază pentru personalul auxiliar 

sanitar) subpct.c.4. (Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială), 

poziția nr.1, 

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 01.04.2018, se aprobă transformarea următoarelor posturi, ca urmare a 

promovării în grade sau trepte profesionale superioare: 

➢ infirmier, treaptă profesională debutant, nivel studii G, din cadrul Secției Psihiatrie I a Personalului 

Medico – Sanitar (poziția nr.51 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare), în post 

de infirmier, nivel studii G; 

➢ asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL, din cadrul Secției Psihiatrie II a 

Personalului Medico – Sanitar (poziția nr.94 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările 

ulterioare), în post de asistent medical, nivel studii PL; 

➢ infirmier, treaptă profesională debutant, nivel studii G, din cadrul Secției Psihiatrie II a Personalului 

Medico – Sanitar (poziția nr.111 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare), în post 

de infirmier, nivel studii G; 

➢ instructor ergoterapie, grad profesional debutant, nivel studii PL, din cadrul Compartimentului 

Ergoterapie al Personalului Medico – Sanitar (poziția nr.137 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și 

completările ulterioare), în post de instructor ergoterapie, nivel studii PL; 

➢ inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivel studii S, din cadrul Compartimentului 

RUNOS al Personalului Tehnic, Economic, Informatică și Administrativ (poziția nr.158 în Statul de funcții 

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare), în post de inspector de specialitate, grad 

profesional III, nivel studii S. 

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, cu modificările și completările ulterioare, 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, 26.04.2018 

Nr.78 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”  

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: - constatare pierdere a calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 

- desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 4240/18.04.2018 la Proiectul de Hotărâre nr. 4241/18.04.2018; 

- raportul Serviciului Relații Publice, A.T.O.P. și Transparență Decizională nr. 4242 / 18.04.2018; 



 

- raportul nr. 4520/25.04.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;  

- raportul nr. 4476/25.04.2018  al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- adresa nr. 13355/NESECRET/16.04.2018 a Inspectoratului de Poliție Județean Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr. 4182/17.04.2018, prin care se propune validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a domnului 

comisar șef de poliție Ionel Cristian SÎRBU – șeful Inspectoratului de Poliție Județean Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/29.09.2016 cu privire la validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 și art. 7-9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) 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 constată pierderea calității de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică de 

către domnul Cristian VOICULESCU, urmare a încetării exercitării funcției de șef al Inspectoratului de 

Poliție Județean Olt. 

Art.2. Se ia act de desemnarea nominală a domnului Ionel Cristian SÎRBU – comisar șef de poliție, 

Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în calitate de membru de drept al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică. 

Art.3. Se validează desemnarea nominală ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a domnului comisar șef de poliție Ionel Cristian SÎRBU – Șeful Inspectoratului de Poliție Județean 

Olt. 

Art.4. Componența actuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în urma modificărilor survenite 

conform prevederilor art. 1- 3  este următoarea: 

1. Radu-George IONIȚĂ - Membru 

2. Ionel Cristian SÎRBU - Membru 

3. Tudor Dorel DREJOI - Membru 

4. Adrian TĂNASE - Membru 

5. Adrian Constantin  POP  - Membru 

6. Petre ȘTEFAN - Membru 

7. Pavel BELINSKI - Membru 

8. Ion Lucian BONDRESCU - Membru 

9. Ioan NEDELEA - Membru 

10. Niculae FLOREA - Membru 

11. Lucian NIŢU  - Membru 

12. Nicolae VITAN  - Membru 

13. Gheorghiță BRÂNARU - Membru 

14. Sabin Paul BRATU - Membru 

15. Dumitru DUMITRAȘCU - Membru 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Relații Publice, A.T.O.P. și Transparență Decizională,  

Direcției Economice, Buget - Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratului de Poliție Județean Olt, domnului Ionel Cristian 

SÎRBU, domnului Cristian VOICULESCU, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județului Olt. 
 

PREŞEDINTE 

                                                                  Marius OPRESCU                                     Contrasemnează  

                                                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                    Marinela-Elena ILIE                                                

Slatina, 26.04.2018 

Nr. 79 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi ,,pentru” 



 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drum județean DJ 641, Km 10+045-12+945, L = 2,900 km, Comuna Cezieni” 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 4282/19.04.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre   nr. 4283/19.04.2018; 

-  raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 4284/19.04.2018; 

- raportul nr. 4513/25.04.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget -finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- raportul nr. 4553/25.04.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- raportul nr. 4558/25.04.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- proiectul nr. TC13/2018 – Faza D.A.L.I. întocmit de S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L.; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23/02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2018 și 

estimările pe anii 2019-2021, rectificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 46/29.03.2018; 

- prevederile 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, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drum județean DJ 641, Km 10+045-12+945, L = 2,900 km, Comuna Cezieni”, cu principalii 

indicatori tehnico-economici, după cum urmează: 

- Valoarea totală a investiției cu TVA conform devizului general este 4.006.717,685 lei  

- Construcții și montaj (cu TVA) = 3.667.623,403 lei 

- Cheltuieli diverse și neprevăzute (cu TVA) = 108.939,309 lei 

- Durata de realizare = 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor 

Indicatori tehnici:  

- Lățime parte carosabilă – 6,50 m; 

- Acostamente balastate, între Km 10+045 – 11+200 şi între Km 11+700 – 12+945  –  2x0,75m; 

- Acostamente betonate, între Km 11+200 – 11+700 –  2x0,75m; 

- Şanţuri din pământ, între Km 10+045 – 11+200 şi între Km 11+700 – 12+945   – 2X1,70 m; 

- Şanţuri din beton, între Km 11+200 – 11+700   – 2X1,70 m; 

- Podeţe tubulare de  600  - 8 bucăţi. 

Structura rutieră pentru partea carosabilă: 

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16; 

- 6 cm strat de legătură din binder BAD22,4; 

- 15 cm -  strat piatră spartă; 

- 20 cm strat de fundație din balast; 

-  scarificare și reprofilare cu aport de balast – 10 cm. 

Structura rutieră pentru acostamentul balastat: 

- 10 cm balast; 

- 45 cm umplutură de pământ compactat. 

Structura rutieră pentru acostamentul betonat: 

- 10 cm - beton C30/37; 

- 15 cm – piatră spartă; 

- 20 cm balast; 

- scarificare și reprofilare cu aport de balast – 10 cm. 

           Sursa de finanțare: bugetul local al Județului Olt. 



 

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

Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

          PREŞEDINTE 

          Marius OPRESCU 

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                 

                                                                                                                 Secretarul Județului 

                                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 26.04.2018 

Nr. 80 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi ,,pentru”    

 

 
HOTĂRÂRE 

          cu privire la: 

  -  asociere între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării 

evenimentului  Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2018, Ediția a VIII-a; 

    - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul 

National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2018, Ediția a VIII-a; 
       

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4292/19.04.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.4293/19.04.2018; 

- Raportul comun nr.4294/19.04.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe și al Serviciului Juridic - Contencios; 

- Raportul nr.4514/25.04.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr.4477/25.04.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii;  

- Raportul nr.4519/25.04.2018 al Comisiei pentru cultură, învătământ, activitate stiintifică,sănătate, familie, protectie 

copii si culte; 

- Adresa Primăriei Municipiului Caracal nr. 17940/18.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

4227/18.04.2018;  

-  Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.7 alin. (1) litera (c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile  Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 23/02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului Judetului Olt,  pe 

anul 2018 si estimările pe anii 2019-2021, rectificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 46/29.03.2018; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 226/21.12.2017 cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în  

anul 2018” cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b) și e), alin. (3) lit. a), alin.(6) lit. a) și c), art. 97 alin. (1) si art. 98 

coroborat cu art.45 alin. (2) lit.a) si f) 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 asocierea între Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, şi Municipiul Caracal, prin 

Consiliul Local al Municipiului Caracal,  în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul 

Național de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2018, Ediția a VIII-a. 

Art. 2. (1) Se aprobă contractul de prestari servicii ce urmează a se incheia  între Municipiul Caracal, 

prin primar, în parteneriat cu Judeţul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, în calitate de achizitor, și Asociația 

„Mișcarea de Rezistență Marius Tucă” Bucureşti, în calitate de prestator, având conținutul prevăzut în 

Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt pentru semnarea Contractului de servicii 

menționat la alin.(1). 



 

Art. 3. (1) Se aprobă cuantumul contribuţiei  Județului Olt în sumă de 200 mii lei în vederea 

organizării şi finanţării evenimentului „Festivalul  Național  de Teatru  „Stefan Iordache” Caracal 2018 – 

Ediția  a VIII-a. 

(2) Plata se efectuează de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 67.02.50 „Alte 

servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, articol 59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social - 

cultural”.         

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice,  Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

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

Municipiului Caracal, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 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, 26.04.2018 

Nr.81   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 

 

                        Anexa la H.C.J. nr. 81/26.04.2018 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT          MUNICIPIUL CARACAL                  ASOCIAŢIA 

   Nr. ___/____2018                                Nr. ___/____2018                     MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ                

                                                                                                                          “ MARIUS TUCĂ”   

                                                                                                       Nr. ___/____2018 
 

 Contract de prestări servicii  

Organizarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Stefan Iordache” Caracal 2018,  

Ediţia a VIII-a în perioada 05 - 13 mai 

COD CPV: 92312000-1 Servicii artistice 

 

1.Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, care fac parte din categoria celor incluse în Anexa 2, 

respectiv COD CPV: 92312000-1 Servicii artistice, a cărui valoare este mai mică decât cu cea prevazuta la art.7 alin. (1) litera (c) 

din lege, 

între 

Autoritatea contractantă MUNICIPIUL CARACAL, adresa sediului CARACAL, PIAŢA VICTORIEI NR. 10, judeţul 

Olt, telefon/fax: 0249/511384;  0249/517.516 , cod fiscal   4395175,   Cont Trezorerie RO82TREZ24A670306203030X,  

reprezentată   prin  domnul RADU DUMITRU LIVIU - PRIMAR,  

în parteneriat cu JUDEȚUL OLT, prin CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adresa sediului Slatina, B-dul A.I. Cuza, Nr. 

14,Telefon: +40-249-431080, Fax: +40-249-431122, COD FISCAL 4394706, Cont Trezorerie RO07TREZ24A675000592200X  

reprezentat  prin domnul  MARIUS  OPRESCU - PREŞEDINTE,  

în calitate de achizitor 

şi 

ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ”,  cu sediul în Bucureşti, str. Amiral Horia 

Măcelariu nr. 26, bl. 20/7, sc.C, et.3, ap.8, sector 1, act autorizare nr. 19/15.02.2011, CUI 28282556,  telefon 021/331.00.21 

cont RO15BRDE4455V51727044450  deschis la BRD, Agenţia Charles de Gaulle - reprezentată prin MARIUS TUCĂ – 

preşedinte,  în calitate de prestator, pe de altă parte  
 

2. Definitii  

2.1 – In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  

b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si 

corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  

e. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi 

prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca 

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 



 

asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia 

din parti. 
 

3. Interpretare 

3.1 – In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice 

versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 – Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului   

4.1 – Prestatorul se obligă să organizeze evenimentul „Festivalul Național de Teatru ”Stefan Iordache” Caracal 2018, Ediţia 

a VIII-a în perioada 05 - 13 mai”, conform programului festivalului cuprins în  anexa nr. 1 la prezentul contract şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 

5. Pretul contractului 

5.1 – Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului de prestări servicii, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de 

400.000 lei şi nu conţine TVA, Asociaţia “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” nefiind plătitoare de TVA, din care Consiliul 

Judeţean Olt suma de 200.000 lei, Municipiul Caracal suma de 200.000 lei. 

5.2 – Achizitorul acordă prestatorului un avans de 30% din valoarea totală a contractului în scopul îndeplinirii obiectului 

contractului, avans ce va fi dedus din suma totală datorată de achizitor. 

5.3 - Nu se vor admite plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului. 

5.4 – Plata integrală a serviciilor se va efectua după emiterea facturilor, însoțite de documentele justificative privind modul de 

formare a ofertei financiare și în conformitate cu serviciile prestate, în termen de 30 zile de la acceptarea la plată a facturilor 

emise. 

5.5– Prestatorul va emite facturi distincte, pentru Municipiul Caracal, respectiv pentru Consiliul Judeţean Olt, din care va fi dedus 

avansul de 30% acordat.  
 

6. Durata contractului 

6.1. – Prestatorul se obligă să execute şi să finalizeze serviciile menţionate la pct.4, conform programului festivalului cuprins în  

anexa nr. 1  la prezentul contract. 

6.2. – Prestatorul va asigura serviciile ce fac obiectul acestui contract potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezentul contract, în 

perioada 05 - 13 mai 2018  inclusiv. 
 

7. Documentele contractului: 

7.1. – Documentele contractului sunt: 

            - oferta financiară, anexa nr. 1; 

- programul festivalului, anexa nr. 2. 
 

8.  Obligatiile principale ale prestatorului 

8.1 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite şi în 

conformitate cu obligaţiile asumate. 

8.2 – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate. 

8.3. – Prestatorul este răspunzător de calitatea serviciilor prestate. 

8.4. – Prestatorul se obligă să asigure serviciile de transport, cazare şi masă pentru întreg personalul implicat în desfăşurarea 

festivalului, inclusiv personalul artistic, conform programului anexă. 

8.4. – Dacă este cazul, prestatorul se obligă să plătească taxele privind drepturile de autor către UCMR-ADA (Uniunea 

Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Dreptul de Autor), conform reglementărilor cuprinse în Legea 

nr. 8/1996 precum şi în HG nr. 769/1999. 
 

9.  Obligatiile principale ale achizitorului 

9.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţie amplasamentul pentru desfăşurarea activităţilor culturale, respectiv incinta 

Teatrului Naţional Caracal şi să recepţioneze serviciile prestate, în termenul convenit şi la standardele şi performanţele prezentate 

în ofertă/propunerea prestatorului.  

9.2 – Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit prin prezentul contract pentru serviciile prestate pe bază de 

documentele justificative, în conformitate cu oferta financiară și cu programul festivalului – anexele nr. 1 și nr. 2 la contract. 

9.3 - Achizitorul va colabora cu prestatorul pe toată durata contractului, în vederea finalizării cu succes a activităţilor prevăzute în 

contract. 

9.4– Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in perioada prevăzută la art.5.4. 
 

10.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute total sau partial obligaţiile asumate prin 

contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce preţul contractului proporţional cu serviciile efectuate si de a solicita daune 

interese. 

10.2. - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta 

are obligaţia de a plăti ca penalităţi o suma echivalentă cu o cota procentuală de 0,1 % pe zi de întârziere, din plata neefectuată. 



 

10.3 Neprezentarea documentelor justificative privind formarea ofertei si a serviciilor prestate dă dreptul achizitorului de a accepta 

la plată parţial factura emisă de Prestator proporţional cu serviciile efectuate si justificate prin documente. 

10.4. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de către una dintre părţi, în mod culpabil si repetat, dă dreptul 

părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune/interese. 

10.5. - Achizitorul îsi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio 

compensaţie, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune 

sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 

11.1. - Nu se constituie garanţie de bună execuţie. 
 

12. Alte resposabilitati ale prestatorului 

12.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite 

angajamentului asumat prin oferta de Organizare a evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Stefan Iordache” Caracal 

2018, Ediţia a VIII-a în perioada 05 - 13 mai”, la sediul achizitorului. 

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele 

si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii 

acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.   

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea 

personalului folosit pe toata durata contractului.  

12.3 - Prestatorul este singurul responsabil pentru respectarea normelor privind protecţia muncii, pentru personalul angajat 

(ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ”) şi personalul artistic implicat în prestarea serviciilor ce fac 

obiectul prezentului contract, precum şi  respectarea normelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor pentru instalaţiile pe care 

le utilizează. 
 

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului  informaţiile pe care achizitorul le deţine şi pe care le consideră 

necesare pentru îndeplinirea contractului. 
 

14. Recepţie şi verificări  

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, în orice fază de desfăşurare a contractului.  
 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor conform programului  festivalului cuprins în anexa nr. 2 la 

contract. 

15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare, acesta are obligaţia de a notifica 

acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin prezentul contract se face cu acordul 

părţilor, prin act adiţional. 

15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea 

contractului dă dreptul achizitorului de a solicita prestatorului daune interese. 
 

16. Modalităţi de plată 

16.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator, după emiterea facturilor, însoțite de documentele justificative 

privind modul de formare a ofertei financiare si în conformitate cu serviciile prestate, în termen de 30 zile de la acceptarea la plată 

a facturilor emise, în contul Asociaţiei Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă, RO15BRDE445SV51727044450,  deschis la BRD, 

Agenţia Charles de Gaulle. 
 

17. Ajustarea pretului contractului 

17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta financiară, anexă la 

contract. 

17.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza, rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului. 
 

18. Amendamente  

18.1. - Achiziţionarea şi punerea în vânzare a biletelor pentru accesul publicului la spectacolele ce se vor desfăşura pe întreaga 

perioadă a festivalului nu fac obiectul prezentului contract, acestea cad în sarcina achizitorului şi constituie beneficiu pentru 

acesta. 

18.2 - Sumele obţinute din vânzarea biletelor se fac venituri la bugetul local al municipiului Caracal. 

18.3 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act 

aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi 

prevazute la data incheierii contractului. 
 

19.  Caracterul confidenţial al contractului 

19.1 Nu este cazul. 
 

20. Forta majora 

20.1  -  Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 



 

20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada 

in care aceasta actioneaza. 

20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 

producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

20.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa 

notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-

interese. 
 

21. Solutionarea litigiilor 

21.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere 

sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod 

amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.  
 

22. Limba care guverneaza contractul 

22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba română. 
  

23. Comunicari 

23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

23.3 - Persoanele responsabile cu derularea contractului sunt: 

            -  dl. Teodorescu Florian, nr. tel. 0768579445, din partea ACHIZITORULUI. 

 -  dl. Marius Tuca  nr. tel. 0722 200 373, din partea PRESTATORULUI. 
 

24. Legea aplicabila contractului 

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie şi să semneze azi .............. prezentul contract, conţinând un număr de 5 (cinci) pagini, în trei 

exemplare,  câte unul pentru fiecare parte.     
 

                                          Achizitor (beneficiar),                                                         

MUNICIPIUL CARACAL            în  parteneriat cu              CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

          P R I M A R ,                                                                               PREŞEDINTE,  

RADU DUMITRU LIVIU                                                           MARIUS OPRESCU                   

 

 DIRECTOR EXECUTIV                                                                DIRECTOR EXECUTIV,                    

   SILVESTRU JIANU                                                                   CONSTANŢA DUMITRU     

 

               VIZAT 

     D.A.P.L.J.C.S.A.S.                                                                          Şef serviciu            

                                                                                                       JURIDIC-CONTENCIOS                                             

    CĂTĂLIN TUDOR                                                             ANA VENERA ŞTEFĂNESCU 

                                     

   CENTRUL CULTURAL                 

  MUNICIPAL CARACAL, 

FLORIAN TEODORESCU            

Prestator, 

ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE  REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ” 

PREŞEDINTE, 

MARIUS TUCĂ                                    

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 


