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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt  

1. Hotărârea nr. 82 din 31 mai 2018 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 

APRILIE 2018. 

2. Hotărârea nr. 83 din 31 mai 2018 cu 

privire la: - constatarea încetării contractului 

de management al managerului (directorului) 

Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 

Olt; 

- desemnarea managerului (directorului) 

interimar al Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt.  

3. Hotărârea nr. 84 din 31 mai 2018 cu 

privire la: alocarea unei sume din Fondul de 

Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 

Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt 

pe anul 2018. 

4. Hotărârea nr. 85 din 31 mai 2018 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.  

5. Hotărârea nr. 86 din 31 mai 2018 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. 

6. Hotărârea nr. 87 din 31 mai 2018 cu 

privire la aprobarea Programului de ocupare 

temporară a forței de muncă din rândul 

șomerilor pentru anul 2018 și împuternicire 

Președinte al Consiliului Județean Olt. 
7. Hotărârea nr. 88 din 31 mai 2018 cu 

privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, 

pe anul 2018. 
8. Hotărârea nr. 89 din 31 mai 2018 cu 

privire la: aprobarea participării Consiliului 

Județean Olt în colaborare cu Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Olt și 

Asociația Județeană de Fotbal Olt la 

organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” 

ediția a III-a. 

9. Hotărârea nr. 90 din 31 mai 2018 cu 

privire la: actualizarea Monografiei economico 

– militare a Judeţului Olt. 

10. Hotărârea nr. 91 din 31 mai 2018 cu 

privire la: mutarea și transformarea unor 

posturi în statul de funcții al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina. 

11. Hotărârea nr. 92 din 31 mai 2018 

privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin 

curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta 

POTCOAVA (SINEȘTI) - SLATINA.  
12. Hotărârea nr. 93 din 31 mai 2018  cu 

privire la darea în folosință gratuită Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, a 

unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul 

public al Județului Olt și în administrarea 

Consiliului Județean Olt. 

13. Hotărârea nr. 94 din 31 mai 2018 cu 

privire la atribuirea licenţelor de traseu pentru 

unele trasee cuprinse în Programul de transport 

rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 

 



 

judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 2013 

- 30.06.2019. 

14. Hotărârea nr. 95 din 31 mai 2018 cu 

privire la: aprobarea proiectului „Investiții 

comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul 

Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna 

Mitropolia, Bulgaria” şi a cheltuielilor aferente 

proiectului. 

15. Hotărârea nr. 96 din 31 mai 2018 cu 

privire la transformare posturi în statul de 

funcții al aparatului propriu al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, ca urmare a promovării. 
 

16. Hotărârea nr. 97 din 31 mai 2018 cu 

privire la aprobarea documentației tehnico - 

economice pentru obiectivul de investiții 

,,Refacere drum județean DJ546, km 117+375, 

0,06 km, localitatea Teslui, satul Deleni”. 

17. Hotărârea nr. 98 din 31 mai 2018 cu 

privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare 

termică pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice  la Spitalul Județean de Urgență 

Slatina ”  și a cheltuielilor legate de proiect. 

PROIECT: Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice  la Spitalul Județean de Urgență 

Slatina     

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri 

publice Apel de proiecte nr: POR/2017/ 

3/3.1/B/SUERD/1.  

18. Hotărârea nr. 99 din 31 mai 2018 cu 

privire la: acordare mandat special Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul”. 

19. Hotărârea nr. 100 din 31 mai 2018 

cu privire la: aprobarea documentației  tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții  

”Reabilitare  și  relocare  spatii  medicale   din 

pavilionul central al Spitalului Judeţean de  

Urgenţă Slatina”.  

20. Hotărârea nr. 101 din 31 mai 2018 cu 

privire la modificarea unei poziții din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, 

cu modificările și completările ulterioare. 

21. Hotărârea nr. 102 din 28 iunie 2018 

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 MAI 

2018. 

22. Hotărârea nr. 103 din 28 iunie 2018 

cu privire la: transformarea unor posturi în  

statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina. 

23. Hotărârea nr. 104 din 28 iunie 2018 

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. 

24. Hotărârea nr. 105 din 28 iunie 2018 

cu privire la transformare post vacant în statul de 

funcții al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt. 

25. Hotărârea nr. 106 din 28 iunie 2018 

cu privire la: rectificarea bugetului Județului 

Olt, pe anul 2018. 

26. Hotărârea nr. 107 din 28 iunie 2018 

cu privire la: aprobarea documentației tehnico - 

economice pentru obiectivul de investiții 

,,Refacere drum județean DJ 679B, 0,05 km, 

localitatea Văleni”. 

27. Hotărârea nr. 108 din 28 iunie 2018 cu 

privire la: - desființarea unui post contractual în 

statul de funcții al Serviciului Județean de Pază 

Olt;  

-  aprobarea numărului de posturi; 

- modificarea organigramei și a statului 

de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.81/25.05.2017. 

28. Hotărârea nr. 109 din 28 iunie 2018 

cu privire la: aprobarea documentației tehnico - 

economice pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drum județean DJ 657B, km. 

26+400-27+500, L = 1,100 km, comuna Sârbii 

Măgura”. 

29. Hotărârea nr. 110 din 28 iunie 2018 

cu privire la: aprobarea proiectului „Creșterea  

eficienței energetice a clădirii reprezentând 

sediul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt” și a cheltuielilor 

legate de proiect. 

PROIECT: Creșterea  eficienței energetice a clădirii 

reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt 

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon 



 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri 

publice Apel de proiecte nr: POR/2017/ 

3/3.1/B/SUERD/1. 

30. Hotărârea nr. 111 din 28 iunie 2018 cu 

privire la: - modificarea statelor de funcții și a 

organigramelor pentru unele dintre serviciile 

sociale cu și fără cazare, fără personalitate 

juridică, din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.88/26.05.2016;  

- modificarea articolului 11 din 

Regulamentul de organizare și funcționare al 

Centrului de recuperare și reabilitare Caracal 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.88/26.05.2016. 

31. Hotărârea nr. 112 din 28 iunie 2018 

cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare 

termică pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice la clădirea Inspectoratului de 

Protecție Civilă Olt”  și a cheltuielilor legate de 

proiect. 

PROIECT: Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de 

Protecție Civilă Olt 

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii: 3.1 – Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri 

publice Apel de proiecte nr: POR/2017/3/ 

3.1/B/SUERD/1. 

32. Hotărârea nr. 113 din 28 iunie 2018 

cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare 

termică pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice la clădirile publice care aparțin 

Consiliului Județean Olt – Centrul Militar 

Județean Olt”  și a cheltuielilor legate de 

proiect. 

PROIECT: Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice la clădirile publice care aparțin 

Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean 

Olt  

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii: 3.1 – Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri 

publice Apel de proiecte nr: POR/2017/3/ 

3.1/B/SUERD/1. 

 

II. Dispoziții ale Președintelui Consiliului 

Judeţean Olt  

1. Dispoziția nr. 282 din 8 mai 2018 

referitoare la: aprobare virări de credite 

bugetare în trimestrul II 2018. 

2. Dispoziția nr. 287 din 14 mai 2018 

referitoare la: aprobare virări de credite 

bugetare în trimestrul II 2018. 

3. Dispoziția nr. 302 din 30 mai 2018 

referitoare la: aprobare virări de credite 

bugetare în trimestrul II 2018. 
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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 APRILIE 2018 
 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.5832/21.05.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.5833/21.05.2018; 

➢ raportul nr.5834/21.05.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.6184/29.05.2018 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. 33344/14.05.2018, comunicat cu adresa 

nr. 33345/14.05.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5570/14.05.2018; 

➢ 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 APRILIE 2018, după cum urmează:   

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna 

APRILIE 2018 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

APRILIE 2018 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

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

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
319.722 61.202 380.924 101,83 3.740,78 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
170.275 30.031 200.306 56,80 3.526,51 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
210.762 53.047 263.809 59,00 4.471,34 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
174.342 48.121 222.463 50,37 4.416,58 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
180.949 56.187 237.136 78,40 3.024,69 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
174.387 48.790 223.177 42,00 5.313,74 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

86.414 41.074 127.488 31,00 4.112,52 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
43.500 16.351 59.851 12,03 4.975,15 

 TOTAL 1.360.351 354.803 1.715.154 431,43 3.975,51 

 



 

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, 31.05.2018 

Nr. 82 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: - constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt; 

- desemnarea managerului (directorului) interimar al Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.5640/15.05.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.5641/15.05.2018; 

- Raportul nr.5642/15.05.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.6156/29.05.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.6163/29.05.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.6160/29.05.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1)-(2), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1)-(2) și art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 lit.b), art.4, art.32 alin.(1) lit.b), art.33, art.37 și art.431 din Ordonanţa de Urgenţă a 

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

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.203/24.11.2016 cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții 

pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, cu modificările 

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.67/25.06.2015 cu privire la numire în funcţia de manager (director) al 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; încetare contract de 

management interimar; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.109/27.07.2017 cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de 

manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.47/29.03.2018 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; 

- Contractul de management, încheiat între Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin Președinte – domnul Stănescu Paul 

și domnul Dumitrescu Florian – manager (director) al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6018/05.06.2015 și la Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt sub nr.317/05.06.2015, cu modificările ulterioare,  

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.e), 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 și 

completările ulterioare, 

 

http://cjolt.ro/pozearticole/documente/6715.pdf
http://cjolt.ro/pozearticole/documente/6715.pdf
http://cjolt.ro/pozearticole/documente/6715.pdf


 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 05.06.2018, se constată încetarea, prin expirarea duratei pentru care a fost 

încheiat, a contractului de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Paul 

Stănescu - Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – manager (director) al 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, înregistrat la 

Consiliul Județean Olt sub nr.6018/05.06.2015 și la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt sub nr.317/05.06.2015, cu modificările ulterioare. 

Art.2. Începând cu data de 05.06.2018, se desemnează domnul Dumitrescu Florian în funcția de 

manager (director), grad II - interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, până la data începerii executării unui nou contract de management, dar nu mai 

mult de 120 de zile calendaristice. 

Art.3. Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu - Președinte al Consiliului 

Județean Olt, va încheia cu domnul Dumitrescu Florian un contract de management pentru perioada 

asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres atribuţiile şi limitele de competenţă ale acestuia. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului Resurse 

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

Olt, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt și domnului 

Dumitrescu Florian 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 31.05.2018 

Nr.83 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția  

Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2018 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5967/23.05.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 5968/23.05.2018; 

-  Raportul nr.5969/23.05.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.6190/29.05.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.2 alin.(1), art. 3 și art. 91 alin.(1) lit.f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările  și completările ulterioare; 

-  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, cu rectificarile ulterioare; 

- Adresa nr. 1390/26.04.2018 a Primăriei Comunei Fălcoiu, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.4701/02.05.2018; 

- Adresa nr. 1236/10.05.2018 a Primăriei Comunei Vulpeni, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.5496/14.05.2018 

În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b și lit.f), alin. (3) lit. a), 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 şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  hotărâre: 
 

Art.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 459 mii lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția 

Consiliului Judetean Olt, prevăzut in bugetul Judetului Olt  pe anul 2018, după cum urmează: 



 

- suma de 34 mii lei Primăriei Comunei Fălcoiu pentru acoperirea cheltuielilor  materiale necesare 

refacerii sediului primariei, afectat de  incendiu in data de 02.04.2018, datorat desprinderii coșului de fum al 

centralei termice, în partea superioara la nivelul acoperișului. 

- suma de  425 mii lei  Primăriei Comunei Vulpeni pentru acoperirea cheltuielilor necesare 

construirii podului (construit peste canalul Vulpeanca), ce face legătura între satul Cotorbești și satul Valea 

Satului prin intermediul DC82A, care a cedat în urma precipitațiilor căzute în data de 28.03.2018, a topirii 

zăpezii și a scurgerilor de pe versanți. 

(2) În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la capitolul 54.02 „Alte servicii publice 

generale” subcapitolul 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” titlul V 

„Fonduri de rezervă” articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”  cu suma de 

459 mii lei și se suplimentează cu aceeași sumă la capitolul 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe” 

subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative” paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive” titlul 

VI „Transferuri între unități ale administrației publice” art. 51 „Transferuri între unități ale administrației 

publice” alin. 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare 

către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate” și virarea în conturile de venituri 

21.43.02.08 „Subvenții primite din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare 

catre unitatile administrativ - teritoriale în situații de extremă dificultate” ale bugetelor locale ale Comunelor: 

Fălcoiu și Vulpeni. 

Art.2 Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile 

legale, a sumelor alocate potrivit art.1. 

Art.3 (1) Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei Economice Buget - Finanţe, Serviciului 

Buget, Impozite și Taxe  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administratiei 

Județene a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

(2) Directia Economică, Buget - Finanțe, prin Serviciul Buget, Impozite și Taxe va comunica prin 

adresă, comunelor: Fălcoiu și Vulpeni, sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt  pe anul 2018. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                          Contrasemnează,    

                                                                              Secretarul Judeţului Olt 

                                                                               Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 31.05.2018 

Nr. 84 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 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.6124/29.05.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.6125/29.05.2018; 

- Raportul nr.6126/29.05.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.6157/29.05.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.6164/29.05.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.6170/29.05.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget – finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 



 

- Referatul nr.5875/22.05.2018 privind necesitatea înființării unui post contractual la Serviciul Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului și Disciplina în Construcții, Arhitect Șef al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean; 

- Adresa Instituției Prefectului Județul Olt nr.22374/14.05.2018 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.5672/16.05.2018; 

- 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 consilier, grad profesional IA, nivel 

studii S în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții - Arhitectul Șef 

al Județului al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

Art.2. Se aprobă numărul de 154 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 01.06.2018 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 31.05.2018 

Nr.85 

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

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

 

 

 

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.5970/23.05.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.5971/23.05.2018; 

- raportul nr. 5972/23.05.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr.6185/29.05.2018 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; 

http://www.cjolt.ro/


 

- 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) 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 utilizarea sumei de 375.000 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, 31.05.2018 

Nr.86    

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor 

pentru anul 2018 și împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.5851/21.05.2018 referitoare la Proiectul de hotărâre nr.5852/21.05.2018; 

- Raportul nr.5853/21.05.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.6158/29.05.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.6165/29.05.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.6178/29.05.2018 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- Adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt nr.6106/15.05.2018, înaintată Consiliului Județean Olt 

și înregistrată sub nr.5646/15.05.2018; 

- prevederile art.3, art.77, art.771 și art.772 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea 

ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.48 și art.49 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.83, art.87, art.88 și art.89 din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de 

muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.377/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.e) și art. 97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 Se aprobă “Programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 

2018”, cu un număr de 50 de locuri de muncă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt  să repartizeze, în limita numărului de 

persoane prevăzute în Programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 

2018, locurile de muncă subvenționate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe servicii și activități din cele 

prevăzute la art.83 alin.(1) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de 



 

muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.377/2002, cu modificările și completările ulterioare, și să le distribuie angajatorilor care le 

organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile 

publice. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 

Președintelui Consiliului Județean și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

   PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                              CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                        Secretar al Județului                     

                                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 31.05.2018  

Nr.87 

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

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr.5973/23.05.2018, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.5974/23.05.2018; 

-  Raportul  nr. 5975/23.05.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.6186/29.05.2018 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, cu rectificarile ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Raportul nr. 5250/07.05.2018 al Serviciului Dezvoltare Regională, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Adresa nr. 12907/14.05.2018 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

5624/15.05.2018; 

- Nota de fundamentare nr. 2686/21.05.2018 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 5844/21.05.2018; 

-  Nota de fundamentare nr. 399/21.05.2018 a Serviciului Județean de Pază Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr. 5842/21.05.2018; 

- Referatul de necesitate nr. 736/22.01.2018 al Cabinetului vicepresedintelui coordonator al Directiei Tehnice si Investitii, 

aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Raportul nr. 5820/21.05.2018 al Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciul Buget, Impozite și Taxe, aprobat de 

ordonatorul principal de credite; 

- Adresa nr. 13785/22.05.2018 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

5915/22.05.2018; 

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 fișa obiectivului de investiții: „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente 

– Fosta Vila de Protocol”, proiect POR 2014-2020 cod SMIS 116183, conform anexei nr. 3. 

http://www.cjolt.ro/


 

Art.4. Se aprobă rectificarea listei pozitiei  „Alte cheltuieli de investiții” defalcata pe categorii de 

bunuri repartizate la capitolul 66.10 „Sanatate” subcap.66.10.06 „Servicii medicale in unitati sanitare cu 

paturi” paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru: 

- Spitalul Județean de Urgență Slatina, pe anul 2018, conform anexei nr. 4; 

- Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, pe anul 2018, conform anexei nr. 6. 

Art.5. Se aprobă rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcata pe categorii de 

bunuri, repartizate la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 

„Autorități executive”, pentru anul 2018, conform anexei nr.5. 

Art.6. Se aprobă rectificarea listei „Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri, la 

capitolul 61.10 „Ordine si publica si siguranta nationala”, subcap. 61.10.50 „Alte cheltuieli in domeniul 

ordinii publice si sigurantei nationale”  pentru Serviciul Judetean de Paza Olt, pe anul 2018, conform anexei 

nr. 7. 

Art.7. Se aprobă lista pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcata pe categorii de bunuri, repartizate 

la capitolul 66.10 „Sanatate” subcap.66.10.06 „Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi”                                          

paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru proiectul „Spitalul Judetean de Urgenta  SLATINA – 

Centrul de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare 

de sanatate in contextul transnational inovativ” cod SMIS 109073, pe anul 2018, conform anexei nr. 8. 

Art.8. 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.9.  Anexele nr. 1-9  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10. 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, 31.05.2018 

Nr. 88   

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

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen 

Stanciu” ediția a III-a 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.  6248/30.05.2018 la Proiectul de hotărâre nr.  6249/30.05.2018; 

- Adresa comună a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt și Asociației Județene de Fotbal  Olt nr. 

393/67/27.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4684/27.04.2018; 

- Adresa nr. 526/30.05.2018 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

6234/30.05.2018; 

- Raportul comun nr. 6250/30.05.2018 al Direcției Economice, Buget –Finanțe și al Serviciului Juridic-Contencios din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul Comisiei pentru Cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte, 

nr.6161/29.05.2018; 

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

relații cu cetățenii, nr.6166/29.05.2018; 

- Raportul Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 

Public și Privat al Județului, nr.6171/29.05.2018; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23/02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 20178 și 

estimările pe anii 2019-2021, cu rectificările ulterioare; 

http://www.cjolt.ro/


 

 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b) și e), alin.(6) lit. a), art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(2) lit. a) și f) și art. 115 

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

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului Județean Olt, în colaborare cu Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt, la organizarea ,,Memorialului Eugen Stanciu” 

ediția a III-a,  la fotbal pe teren redus, rezervat copiilor născuți în anii 2006/2007, care se va desfășura în 

perioada 09-10.06.2018. 

Art. 2. (1). Se aproba încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Olt și Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Olt în vederea organizării și finanțării „Memorialului Eugen Stanciu” 

Ediția a III-a, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2).  Drepturile, obligațiile și răspunderea părților partenere sunt stabilite prin acordul de parteneriat 

prevăzut la alin. (1). 

Art. 3.  (1) Se aprobă cuantumul contribuției Consiliului Județean Olt în sumă de 2.200 lei în vederea 

organizării și finanțării “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a III-a. 

(2)  Plata se va efectua 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. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze Acordul de parteneriat 

prevăzut la art. 2. 

Art. 5.  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt va prezenta Consiliului Județean Olt- Direcției 

Economice, Buget-Finanțe, în termen de 30 zile de la încheierea turneului, documente justificative privind 

utilizarea sumei aprobate de la bugetul Județului Olt, conform destinației stabilită prin acordul de parteneriat. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Buget, 

Impozite și Taxe, Serviciului Financiar –Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt și Asociației Județene de Fotbal Olt în vederea 

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

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                 Contrasemnează, 

                                                                Secretarul Județului 

                                                                                                                        Marinele- Elena ILIE 

Slatina, 31.05.2018 

NR. 89 

Prezenta hotarâre a fost adoptată cu 30 de voturi “pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: actualizarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5618/15.05.2018 la Proiectul de Hotărâre nr.5619/15.05.2018;  

-   Raportul nr.5620/15.05.2018 al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al 

Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr. 6159/29.05.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.6162/29.05.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr. 6167/29.05.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățeni; 

- Raportul nr.6172/29.05.2018 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 

Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură; 

- Raportul nr.6179/29.05.2018 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- Raportul nr.6204/30.05.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat; 



 

- Adresa nr.416/OT din 14.05.2018 Nesecret a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5546/14.05.2018;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.94/26.05.2016 cu privire la aprobarea Monografiei economico – militare a 

Judeţului Olt, în anul 2016, actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.92/29.06.2017;  

- Prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și 

actualizarea monografiei economico – militare a judeţului, respectiv a municipiului București; 

- Prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 alin.(1), art.5 alin.(1)  și art.6 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea 

monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului București, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1174/2011; 

- Prevederile art. 35 lit.d) din Legea Apărării Naţionale a României nr.45/1994, cu modificările ulterioare; 

- Prevederile art.47 lit.f) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, 

republicată; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

- Prevederile Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.585/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se actualizează Monografia economico – militară a Judeţului Olt, adoptată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 94/26.05.2016 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  

nr.92/29.06.2017,  prin modificarea anexelor nr.1a), 3, 5, 7, 8a), 8d), 8e), 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17b),  17c), 

18, 20a) și 20b), acestea urmând a avea structura și conținutul prevăzute în anexele nr.1a), 3, 5, 7, 8a), 8d), 

8e), 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17b),  17c), 18, 20a) și 20b) la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Anexele nr. 1a), 3, 5, 7, 8a), 8d), 8e), 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17b),  17c), 18, 20a) și 20b) din 

Monografia economico – militară a Judeţului Olt,  adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

94/26.05.2016 și  actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 92/29.06.2017, se înlocuiesc cu 

anexele nr.1a), 3, 5, 7, 8a), 8d), 8e), 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17b),  17c), 18, 20a) și 20b), care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.    

 Art. 3. După adoptarea actualizării monografiei economico-militare a Județului Olt, Structura 

Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Olt sprijină  transmiterea anexelor în conţinutul cărora au 

intervenit modificări către beneficiarii prevăzuți la art. 5 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea 

monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului București, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1174/2011. 

Art. 4. (1). Nivelul de clasificare al Monografiei economico-militare a Judeţului Olt este „secret de 

serviciu". 

             (2). În acest sens, cu privire la Monografia economico - militară a Județului Olt, toate 

instituțiile, autoritățile și persoanele implicate vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 

privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu și ale  Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanțe,  Serviciului Administrație 

Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, domnului Cătălin-George Lăzărescu -  Secretarul  Comisiei pentru Probleme de 

Apărare înființată la nivelul Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Structurii Teritoriale 

pentru Probleme Speciale Județul Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Olt.  
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                        CONTRASEMNEAZĂ,    

                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,                          

                                                                                                                 Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 31.05.2018 

Nr.90 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi “ pentru”. 

 



 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la: mutarea și  transformarea unor posturi în statul de funcții 

al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere:  

➢ expunerea de motive nr.6032/24.05.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.6033/24.05.2018;  

➢ raportul nr.6034/24.05.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.6168/29.05.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.6220/30.05.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

➢ raportul nr.6217/30.05.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.10648/19.04.2018, nr.12564/10.05.2018, nr.12853/14.05.2018 și 

nr.13130/ 16.05.2018, înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.4309/19.04.2018, nr.5483/11.05.2018, 

nr.5689/16.05.2018 și nr.5688/16.05.2018; 

➢ 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.199/30.03.2018 referitor la promovarea în funcția de 

economist gradul I a d-lui Pîrșcoveanu Ion, economist gradul II, nivel studii superioare, la Serviciul resurse umane, 

normare, organizare, salarizare; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.196/30.03.2018 referitor la promovarea în funcția de 

economist gradul I a d-nei Bucătaru Nina, economist gradul II, nivel studii superioare, la Serviciul resurse umane, 

normare, organizare, salarizare- biroul salarii; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.197/30.03.2018 referitor la promovarea în funcția de 

economist gradul I a d-nei Jerdea Reli, economist gradul II, nivel studii superioare, la Serviciul resurse umane, normare, 

organizare, salarizare- biroul salarii; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.198/30.03.2018 referitor la promovarea în funcția de 

economist gradul I a d-nei Dinulescu Alexandrina, economist gradul II, nivel studii superioare, la Serviciul resurse 

umane, normare, organizare, salarizare- biroul salarii; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.217/16.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

șofer,treaptă profesională I a d-lui Luca Ghghe, șofer treaptă profesională II de la Serviciul Județean de Medicină Legală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.227/24.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

operator I a d-nei Chirea Doina elia operator II, nivel studii medii, la Serviciul de evaluare și statistică medicală și DRG; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.243/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

registrator medical a d-nei Orzață Maria, registrator medical debutant, nivel studii medii, la Serviciul de evaluare și 

statistică medicală și DRG; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.244/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

registrator medical a d-nei Ghiță Florentina Felicia, registrator medical debutant, nivel studii medii, la Serviciul de 

evaluare și statistică medicală și DRG; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.245/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

registrator medical a d-nei Ștefănică Irina Narcisa, registrator medical debutant, nivel studii medii, la Serviciul de 

evaluare și statistică medicală și DRG; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.242/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

registrator medical a d-nei Amzu iela, registrator medical debutant, nivel studii medii, la Ambulatoriul integrat spitalului; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.254/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei Militaru Mariana, infirmieră debutant, nivel studii generale, la Secția oncologie medicală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.246/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Marghiolu Elisaveta, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Secția cardiologie – 

compartiment terapie intensivă coronarieni; 



 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.249/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Chiulan Adina, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Secția neurologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.253/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei Pascu Ionica, infirmieră debutant, nivel studii generale, la Secția chirurgie generală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.247/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Bărbuică Lenuța, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Secția urologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.248/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Mehedințu Ana- Maria, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Secția urologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.251/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Tufeanu Ionela, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Secția O.R.L.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.250/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Pîrvan Mirela -Tatiana, asistent medical debutant, nivel studii superioare, la Secția O.R.L.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.252/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Marin Anișoara Sanda, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.237/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Mihăilescu Elena Adriana, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.261/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Colțan Elena Marcela, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.259/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei Ciucescu Ecaterina, infirmieră debutantă, nivel studii generale, la Secția pediatrie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.255/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

infirmieră a d-nei Popa Claudia Cristina, infirmieră debutantă, nivel studii generale, la Secția pediatrie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.258/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Trăistaru Virgilorentina, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Compartiment boli cronice; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.256/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Vladu Ionica Cristina, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Bloc operator (central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.257/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Dogeanu Oana Valentina, asistent medical debutant, nivel studii PL, la Bloc operator (central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.260/27.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

asistent medical a d-nei Constantin , asistent medical debutant, nivel studii PL, la Serviciul Județean de Medicină Legală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.219/16.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

consilier juridic gradul profesional I a d-nei Ungurianu Irina Adriana, consilier juridic gradul profesional II, nivel studii 

superioare, la Biroul juridic și relații cu publicul; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.220/16.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

consilier juridic gradul profesional II a d-nei Militaru Andreea, consilier juridic gradul profesional debutant, nivel studii 

superioare, la Biroul juridic și relații cu publicul; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.226/24.04.2018 referitor la promovarea în funcția de 

referent de specialitate gradul profesional III a d-lui Chrobacinschi Virgil Constantin, magaziner, la Serviciul 

administrativ, aprovizionare –transport; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.238/27.04.2018 referitor la schimbarea locului de 

muncă al d-nei Mihăilescu Elena Adriana, asistent medical debutant la Secția ATI; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.266/03.05.2018 referitor la schimbarea locului de 

muncă al d-nei Doncescu Simona Mihaela, asistent medical principal cu studii superioare la Cabinet dermatovenerologie 

copii din cadrul Ambulatoriului integrat spitalului; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.4/18.04.2018, nr.12/18.04.2018, 

nr.5/02.05.2018,  nr.6/14.05.2018, nr.16/30.03.2018 și nr.13/25.04.2018; 

➢ 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 Ordinul 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 01.04.2018, se aprobă transformarea a 27 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: 

- posturile de economist, gradul profesional II, nivel studii S de la Serviciul resurse umane,  normare, salarizare 

(pozițiile nr.2175, nr.2180, nr.2181 și nr.2182 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 posturi de economist, gradul  profesional I, nivel studii S; 

- postul de șofer, treaptă profesională II de la Serviciul județean de medicină legală (poziția nr.1969 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 șofer, treaptă profesională I, nivel studii G; 

- postul de operator, treaptă profesională II, nivel studii M de la Serviciul de evaluare și statistică medicală și DRG 

(poziția nr.2027 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 operator, treaptă 

profesională I, nivel studii M; 

- posturile de registrator medical, treaptă profesională debutant, nivel studii M de la Serviciul de evaluare și 

statistică medicală și DRG (pozițiile nr.2024, nr.2025 și nr.2026 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 posturi de registrator medical, nivel studii M; 

- postul de registrator medical, treaptă profesională debutant, nivel studii M de la Ambulatoriul integrat spitalului 

(poziția nr.2124 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 registrator 

medical, nivel studii M;  

- postul de infirmieră debutant, nivel studii G de la Secția oncologie medicală (poziția nr.143 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 infirmieră, nivel studii G; 

- postul de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Secția 

cardiologie – Compartiment terapie intensivă coronarieni (poziția nr.218 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 asistent medical, specialitate medicină generală, nivel studii PL; 

- postul de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S de la Secția neurologie 

(poziția nr.327 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 asistent medical, 

specialitatea medicină generală, nivel studii S; 

- postul de infirmieră debutant, nivel studii G de la Secția chirurgie generală (poziția nr.496 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 infirmieră, nivel studii G; 

- posturile de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Secția urologie 

(pozițiile nr.567 și nr.568 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 posturi  de 

asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL;   

- postul de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Secția O.R.L. 

(poziția nr.627 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 asistent medical, 

specialitatea medicină generală, nivel studii PL;   

- postul de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S de la Secția O.R.L. 

(poziția nr.628 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 asistent medical, 

specialitatea medicină generală, nivel studii S; 

- posturile de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală,  nivel studii PL de la Secția A.T.I. 

(pozițiile nr.729, nr.730 și nr.731 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 

posturi  de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL;  

- posturile de infirmieră debutant, nivel studii G de la Secția pediatrie (pozițiile nr.1073 și nr.1074 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 posturi de infirmieră, nivel studii G; 

- postul de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Compartiment 

boli cronice (poziția nr.1276 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 

asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL; 

- posturile de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Bloc operator 

(central) (pozițiile nr.1673 și nr.1674 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 

posturi  de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL; 

- postul de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Serviciul 

județean de medicină legală (poziția nr.1959 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 asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL. 

Art.2  Începând cu data de 01.05.2018, se aprobă transformarea a 3 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 consilier juridic, gradul profesional II, nivel studii S de la Biroul juridic și relații cu publicul (poziția 

nr.2168 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 consilier juridic, gradul 

profesional I, nivel studii S; 

- postul  de consilier juridic, gradul  profesional debutant, nivel studii S de la Biroul juridic și relații cu publicul 

(poziția nr.2170 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 consilier juridic, 

gradul  profesional II, nivel studii S; 

- postul  de magaziner, nivel studii M de la Serviciul administrativ, aprovizionare -transport (poziția nr.2219 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 referent de specialitate, gradul  

profesional III, nivel studii S. 

Art.3 Începând cu data de 01.05.2018, se aprobă mutarea a 4 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, după cum urmează: 

- postul de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Secția A.T.I. (poziția nr.730 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 mută la Cabinet audiologie din Ambulatoriul 

integrat spitalului;  

- postul  de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicală, nivel studii PL de la Cabinetul audiologie din 

Ambulatoriul integrat spitalului (poziția nr.2112 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 

mută la Secția A.T.I.;  

- postul de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicală, nivel studii S de la Cabinetul 

dermatovenerologie copii din Ambulatoriul integrat spitalului (poziția nr.2105 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 mută la Cabinetul dermatovenerologie din Ambulatoriul integrat spitalului; 

- postul de soră medicală, gradul principal, specialitatea medicală, nivel studii M de la Cabinetul 

dermatovenerologie din Ambulatoriul integrat spitalului (poziția nr.2080 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 mută la Cabinetul dermatovenerologie copii din Ambulatoriul integrat spitalului. 

Art.4 Începând cu data de 01.06.2018, se aprobă transformarea a 3 posturi vacante  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, după cum urmează: 

- postul  vacant de medic primar, specialitatea chirurgie și ortopedie infantilă, nivel studii S  de la Secția chirurgie și 

ortopedie  infantilă (poziția nr.385 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 pediatrică, nivel studii S; 

- postul vacant de biolog, gradul debutant, specialitatea biologie, nivel studii S de la Laboratorul analize medicale 

(poziția nr.1757 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 biolog, specialitatea 

biologie, nivel studii S; 

- postul vacant de medic primar, specialitatea laborator clinic, nivel studii S  de la Laborator analize medicale 

(poziția nr.1746 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, nivel studii S. 

Art.5 Începând cu data de 01.06.2018, se aprobă transformarea postului vacant de medic specialist, 

specialitatea obstetrică ginecologie, nivel studii S de la Secția obstetrică ginecologie II (poziția nr.974 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 specialist, specialitatea oncologie medicală, nivel studii 

S și mutarea acestuia la Secția oncologie medicală. 

Art.6  Începând cu data de 01.06.2018, se aprobă mutarea postului vacant de asistent medical, gradul 

debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Sterilizare (poziția nr.1644 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) la Compartimentul neuropsihiatrie infantilă. 

Art.7 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, art.2, art.3, art.4, art.5 și art.6 din prezenta hotărâre.          

 Art.8 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 31.05.2018 

Nr.91    

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

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI)- SLATINA 
 

Având în vedere:  

-   Expunerea de motive nr. 5612/15.05.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  5613/15.05.2018; 

- Cererea domnului MUNTEANU MARIAN în calitate de administrator al S.C. RAISSAN SPRINTOUR S.R.L cu 

sediul în localitatea  Priseaca, str. Principală , nr.426, județul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 

4527/25.04.2018, prin care solicită acordarea unei licențe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  POTCOAVA (SINEȘTI)- SLATINA; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 1879/07.05.2018, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt cu nr.5328/08.05.2018; 

-    Raportul  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii  din   cadrul  aparatului  de  specialitate   al Consiliului Judeţean Olt  nr. 

5614/15.05.2018; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 

relaţii cu cetăţenii nr. 6168//29.05.2018; 

 - Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia 

mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.6173/29.05.2018; 



 

-  Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 6180/29.05.2018; 

-  Prevederile art.5, art.17 alin.(1) lit.p) şi ale art.38 alin.(7) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Prevederile art.4 lit.h), art. 31 alin (11) şi (2), art.35 alin.(1), (3) şi (5), art.37 din Normele de aplicare a Legii serviciilor 

de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1. Se aprobă atribuirea unei licențe de traseu, operatorului de transport rutier S.C. RAISSAN 

SPRINTOUR S.R.L. pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul POTCOAVA  (SINEȘTI) - SLATINA, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Licenţele de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de 

vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de compartimentele de specialitate de 

transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate şi după achitarea tarifului stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.174/20.12.2013. 

Art.3. Licența de traseu va avea valabilitatea de la data de 01.06.2018 până la data de 30.04.2019. 

Art.4. Retragerea licenţei de traseu se face de către compartimentul specializat de transport din cadrul 

Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei; 

b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini 

aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea transportului public local; 

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenţei de transport. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică 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, S.C. RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.  în vederea aducerii la 

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

PREŞEDINTE  

 Marius OPRESCU 

                                                                                                                                            Contrasemnează 

                          Secretar al Judeţului 

                                                                                                 Marinela  Elena  ILIE 

Slatina 31.05.2018 

Nr.92 

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

ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 92/31.05.2018 

Tabel privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate speciale pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI )- SLATINA 
 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                         Contrasemnează 

                                  Secretar al Judeţului 

                                                                                                          Marinela  Elena ILIE 

       Director Executiv 

         Cornel MOTOI                                                                                        Şef Serviciu 

                                                                                                                       Costinel  NETCU 

 

Nr. 

Crt. 

Seria şi nr. licenţei 

de traseu 

Operatorul de transport 

rutier căruia i s-a atribuit 

licenţa de traseu 

Traseul/ Auto 

 

 

1. 

Seria LST OT nr.0000100 

Valabilă până la data de 

30.04.2019 

SOCIETĂȚII COMERCIALE  

RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

POTCOAVA (SINEȘTI ) - 

SLATINA 

B-132-YSA 



 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”,  

a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt 

 și în administrarea Consiliului Județean Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 6101/25.05.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 6102/25.05.2018; 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco” nr. 1151/10.05.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr. 5417/10.05.2018; 

- Raportul comun nr. 6103/25.05.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 6187/29.05.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 6188/29.05.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Raportul nr. 6189/29.05.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 

- Raportul nr. 6235/30.05.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Prevederile art.861 alin.(3), art.874 şi art.875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu 

modificările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco” pentru serviciul de gestionare integrată a 

deșeurilor municipale în județul Olt, 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; 

- 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), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.c) din 

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

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 3 ani, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Olt-Eco”, persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică, a unui spațiu 

administrativ în suprafață de 86,20 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în 

administrarea Consiliului Județean Olt. 

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

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

(3). Spațiul administrativ prevăzut la alin.(1) și (2) va avea destinația de sediu pentru Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”. 

Art.2. (1). Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco” va suporta cheltuielile de întreținere, 

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

(2). Recompartimentarea și modificarea spațiului se pot 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 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, 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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, în ceea ce privește apărarea împotriva 

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

(2). Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, 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. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

109/25.09.2008 cu privire la : darea în folosință gratuită a unui spațiu din domeniul public al județului, își 

încetează aplicabilitatea. 

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, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, 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, 31.05.2018 

Nr. 93 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la atribuirea licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 2013 - 30.06.2019 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5929/23.05.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 5930/23.05.2018; 

- Adresa S.C TRANSBUZ S.A. nr.156/13.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2786/14.03.2018; 

- Adresa S.C MATDAN SERVICE S.R.L. nr.28/14.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.2851/15.03.2018; 

- Adresa Autorității Rutiere Române-Agenția Teritorială Olt nr.1441/20.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.9745/20.09.2016; 

- Rezultatele ședinței de atribuire electronică a traseelor cuprinse în ,,Programul de transport rutier de persoane prin 

servicii regulate în trafic județean  pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019’’ desfășurată în data de 

23.04.2018; 

- Procesul verbal nr. 4691/02.05.2018 al Comisiei Paritare pentru formularea propunerilor privind atribuirea traseelor și a 

licențelor de traseu; 

- Propunerile nr. 4692/02.05.2018 ale Comisiei Paritare cu privire la atribuirea licenţelor de traseu pentru unele trasee 

cuprinse în ,,Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în 

perioada 01.05.2013- 30.06.2019’’; 

- Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt nr. 5931/ 

23.05.2018; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia 

mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 6174/29.05.2018;  

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 6201/30.05.2018; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 

relaţii cu cetăţenii nr. 6209/30.05.2018; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 151/29.11.2012 cu privire la aprobarea Programului de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019 ; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 156/16.10.2014 cu privire la actualizarea Programului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Olt, pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019; 

- stabilirea stațiilor publice aferente traseelor transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt 

pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 20/23.02.2017 cu privire la actualizarea Programului de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019 ; 



 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 132/24.11.2011 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 

Olt în Comisia Paritară pentru formularea propunerilor privind atribuirea traseelor şi a licenţelor de traseu, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.118/29.08.2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88/10.06.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului si Caietului de sarcini 

pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate in județul Olt; 

- Prevederile art.16 alin.(3) lit.b) art. 17 alin. (1) lit. p) şi art.37 alin.(10) din Legea serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 4 lit. h), art. 19, art. 21 alin.(1) lit.d) din Norma de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, aprobată prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul  prevederilor art. 91 alin. (1) lit.d), alin. (5) lit.a) pct.13, 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 atribuirea unor licenţe de traseu pentru unele trasee  cuprinse  în Programul de 

transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 

2013- 30.06.2019, propuse de Comisia Paritară în şedinţa din data de 25.04.2018, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul Administrarea 

Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi 

Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Teritorială Olt  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 
  

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                              Contrasemnează 

                                                                        Secretar al judeţului                                                                                            

                                                                                  Marinela Elena ILIE                                                        

Slatina 31.05.2018 

Nr.94 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 30 de voturi ,,pentru” 
Anexă la Hotărârea Consiliului Judetean Olt nr. 94/31.05.2018  

                                                                         

Licenţe de traseu pentru unele trasee cuprinse in Programul de transport rutier de persoane  

prin servicii regulate in trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019,  

care se atribuie in baza propunerii Comisiei Paritare, formulate in şedinţa din data de 25.04.2018. 
 

Descriere Oferta Date Operator Observatii 
Nr.  

Inmatriculare 

Tip  

Auto 
Confort 

An 

Fabricatie 
Detinere 

Traseu  12:Slatina At. 

Transbuz SA-- Mosteni -

- Otesti (50 km) 

TUNSOIU Cod 

Fiscal:R7042666 

Loc. Slatina Jud. OT 

Castigator OT-19-GAH A51 Categoria I 2003 Proprietate 

Traseu  16: Slatina At. 

Transbuz SA -- Oporelu 

– Albesti (41 km) 

TUNSOIU Cod 

Fiscal: R7042666 

Loc. Slatina Jud. OT 

Castigator OT-23-GAH A20 Categoria 

III 

2013 Proprietate 

Traseu  81: Bals -- 

Gavanesti – Vulpeni 

(20 km) 

 

AUTOMOBIL 

STEFICIP SRL Cod 

Fiscal: R8138565 

Loc. Bals Jud. OT OT 

Castigator OT-66-CTR M16 Categoria 

III 

2004 Proprietate 

Traseu  95: Slatina At. 

Transbuz SA -- Doba -- 

Schitu din Deal (25 km) 

TUNSOIU Cod 

Fiscal: R7042666 

Loc. Slatina Jud. OT 

Castigator OT-08-GAH M21 Categoria I 2016 Proprietate 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                                               Contrasemnează 

                                                                                                                                                                Secretar al judeţului 

                                                                                                                                                                             Marinela Elena ILIE 

   Director Executiv                                                                                                                                             

     Cornel MOTOI                                                                                                                             Șef Serviciu 

                                                                                                                                                         Costinel NETCU 

 



 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului   „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului 

Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia , Bulgaria„ şi a cheltuielilor aferente proiectului 
 

Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr. 5880/22.05.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 5881/22.05.2018; 

➢ raportul nr.5882/22.05.2018 al  serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr.6206/30.05.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

➢ raportul nr. 6210/30.05.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii 

➢ Prevederile Deciziei Comitetului de Monitorizare a Programului INTERREG V-A România-Bulgaria nr. 

72/22.03.2018 referitoare la finanțarea proiectului; 

➢ Prevederile art.23, alin.(2), lit.f) și lit.g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și completările 

ulterioare;  

➢ 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, cu rectificările ulterioare 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.b) și lit.e), alin.(6) lit. c), art.97, alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2)  

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

completările ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Investiții comune in domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului 

Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria„ selectat pentru finanțare în cadrul Programului 

INTERREG V-A România -Bulgaria, şi  cheltuielile aferente proiectului. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 916.047,52 Euro, din care: 

-   valoarea proiectului pentru Consiliul Județean Olt în calitate de lider - în sumă de 416.211,90  Euro . 

 - valoarea proiectului pentru partener, Municipalitatea Dolna Mitropolia, Bulgaria – în sumă de 499.835,62 Euro. 

Art.3. Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Olt pentru cofinanţarea  proiectului  în sumă de 

8.328,40  Euro. 

Art.4. Se aprobă disponibilitatea resurselor proprii  pentru finanțarea tuturor cheltuielilor până la 

rambursarea sumelor solicitate, pentru asigurarea implementării optime a proiectului.  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului dezvoltare 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                      Contrasemnează, 

  Secretar al Judeţului, 

                                                            Marinela –Elena ILIE   

Slatina, 31 mai 2018 

Nr. 95 

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

 
 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare posturi în statul de funcții al aparatului propriu al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a promovării 
                             

 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.5773/18.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre nr.5774/18.05.2018; 

- raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.5775/18.05.2018;  



 

- raportul nr.6211/30.05.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.6218/30.05.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.6221/30.05.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.33312/14.05.2018 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.5575/14.05.2018, prin care a înaintat Raportul nr.33311/14.05.2018; 

- raportul final nr.29725/27.04.2018 al examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut organizat de 

DGASPC Olt în data de 24.04.2018 (proba scrisă); 

- Dispozițiile Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.6580/27.04.2018, nr.6581/27.04.2018, nr.6582/27.04.2018 și nr.6583/27.04.2018 referitoare la numire în funcție 

publică de nivel superior ca urmare a promovării examenului de grad profesional superior celui deținut anterior 

promovării, prin transformarea postului deținut;  

- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.7/11.05.2018 cu privire 

la avizare stat de funcții al DGASPC Olt – aparatul propriu și propunere spre aprobare Consiliului Județean Olt a acestuia; 

- 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.32 alin.(4) lit.g) și art.33 alin.(3) lit.g) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, înscris în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.64/29.03.2018; 

- prevederile art.3 alin.(4) și art.11 alin.(5) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.63, art.64 și art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d)  alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) pct.2 și art.97 alin.(1),  art.98 coroborat cu art.45 

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.05.2018, transformarea următoarelor posturi din statul de 

funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a 

promovării în grad profesional imediat superior celui deținut:  

➢ transformarea postului aferent funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad 

profesional principal, de la Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului propriu al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (poziția nr.27 în statul de funcții al 

aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt) în post de 

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; 

➢ transformarea postului aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

principal, de la Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, 

intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie din cadrul 

Serviciului 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 şi Telefonul 

pentru semnalarea cazurilor de urgență al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt (poziția nr.51 în statul de funcții al aparatului propriu al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt) în post de consilier, clasa I, grad profesional 

superior; 

➢ transformarea postului aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

asistent, de la Serviciul  management de caz pentru copil din cadrul aparatului propriu al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (poziția nr.76 în statul de funcții al aparatului 

propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt) în post de consilier, 

clasa I, grad profesional principal; 

➢ transformarea postului aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

principal, de la Serviciul  management de caz pentru copil din cadrul aparatului propriu al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (poziția nr.81 în statul de funcții al aparatului 



 

propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt) în post de consilier, 

clasa I, grad profesional superior. 

Art.2. Statul de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018  se modifică în 

mod corespunzător cu prevederile art.1 la prezenta hotărâre.    

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

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

Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului 

– Județul Olt. 
 

   PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                              Secretar al Județului                     

                                                                                                             Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 31.05.2018  

Nr.96 

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

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Refacere 

drum județean DJ 546 , km 117+375, 0,06 km, localitatea Teslui, satul Deleni” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 6028 din 24.05.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 6029 din 24.05.2018; 

- raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 6030/24.05.2018; 

- raportul nr. 6109/29.05.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- raportul nr. 6252/30.05.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr. 6253/30.05.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget -finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- raportul nr. 6254/30.05.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Proiectul nr. 3/2018 – Faza DALI întocmit de S.C. E.U. PROJECT CONSULTING S.R.L. Pitești; 

- 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, cu rectificările ulterioare; 

-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; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 177/04.04.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități 

naturale, 

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 DALI, pentru obiectivul de investiții 

“Refacere drum județean DJ 546, km 117+375, 0,06 km, localitatea Teslui, satul Deleni”, cu principalii 

indicatori tehnico-economici, după cum urmează: 

- Valoarea totală a investiției conform devizului general  = 2.403.474 lei cu TVA  

     din care:  c+m = 2.081.667 lei cu TVA 

 



 

Date tehnice: 

- Lungime alunecare = 40 ml 

- Structură de sprijin pe o lungime de aproximativ 50 m din micropiloți forați din beton armat cu  Ø 300 

mm având lungimea de minim 15 m 

- Structură sistem rutier alcătuită din: - 4 cm BA16, 6 cm BAD 20 , 25 cm piatră spartă, 30 cm balast  

- Durata estimată  pentru realizarea investiției = 8 luni 

     Finanțarea investiției se face din bugetul local al Județului Olt, astfel cum a fost rectificat cu sumele 

alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 177/04.04.2018. 

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt 

nr. 224/21.12.2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

„Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, 

comuna Teslui”  își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 - 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, 31.05.2018 

Nr. 97 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi ,,pentru” și o „neparticipare la vot” 

 

                 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 

Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la Spitalul Județean de 

Urgență Slatina     

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice Apel de proiecte nr : POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 5951/23.05.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 5952/23.05.2018 ; 

➢ raportul nr. 5953/23.05.2018   al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 6207/30.05.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 6212/30.05.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

➢ raportul nr. 6175/29.05.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

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

➢ raportul nr. 6202/30.05.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice 

de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1;  

➢ Prevederile art.23, alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 1, lit.c), art.4 și art.5 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 



 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată 

și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017 ; 

➢ 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, cu rectificările ulterioare.  

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)  lit.d) și art.115 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul  „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la Spitalul 

Județean de Urgență Slatina” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1,  Operațiunea B – Clădiri publice, numărul apelului 

de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1,  având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici 

prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice  la Spitalul Județean de Urgență Slatina”, în sumă  de 17.527.006,93  lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 3,96 % din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 960.170,18  lei , reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la Spitalul Județean de Urgență Slatina”, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Consiliului 

Județean Olt.  

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea.  

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului dezvoltare 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
                  

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

              Contrasemnează,  

Secretarul Judeţului, 

Marinela-Elena ILIE  

Slatina,  31 mai 2018 

Nr. 98 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 30 de voturi “Pentru” 

Anexă  la H.C.J.  nr. 98/31.05.2018 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

“Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina” 
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  OLT PROIECT -SLATINA    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, STR. CRISAN , NR. 5. 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

1. Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA ( mii lei)              

Valoarea totală a investiției :        mii lei      17.467,08736 

       Lei/euro = 4.644          mii euro     3.761,21 

- Din care Construcții –Montaj       mii lei        9.580,43036 

               mii euro     2.062,96 

2. Eșalonarea investiției ( INV/C+M)  

Valoarea an 1 a investiției :          mii lei        2.023,59775 

Lei/euro = 4.644           mii euro        435,74 



 

 

- Din care Construcții –Montaj           mii lei        1.599,70363 

                      mii euro        344,46  

Valoarea an 2 a investiției :            mii lei        3.266,66581 

Lei/euro = 4.644            mii euro        703,41 

-   Din care Construcții –Montaj         mii lei        3.190,51157 

                   mii euro        687,01 

Valoarea an 3 a investiției :                        mii lei         3.266,66581 

Lei/euro = 4.644            mii euro        703,41 

-   Din care Construcții –Montaj         mii lei        3.190,51157 

                   mii euro        687,01 

Valoarea an 4 a investiției :          mii lei        8.910,15799 

Lei/euro = 4.644            mii euro     1.918,63 

- Din care Construcții –Montaj                 mii lei        1.599,70359   

      mii euro         344,46 

3. Durata de realizare                                                                  

-  48 luni, din care durata de execuție a investiției -36 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice):     
 

Suprafata 

Opaca 

(mp) 

Suprafata 

Vitrata 

(mp) 

Suprafata 

subsol                

( inclusiv 

grinzi) 

(mp) 

Suprafata 

terasa , 

inclusiv 

atic,(mp) 

Suprafata 

planseu ultimul 

nivel , inclusiv 

atic, cosoroaba 

(mp) 

S 

fatada 

(mp) 

S 

anvelopat 

(mp) 

Su total, 

inclusiv 

subsol  

(mp) 

Su reabilitata 

termic instalatie 

distributie subsol si 

echilibrare termica 

(mp) 

Su 

reabilitata 

termic 

centrala 

termica 

(mp) 

6816,83 2383,02 514,71 5.119,76 1.384,82 9.199,85 16.219,14 19708,33 19708,33 19708,33 
 

Şef serviciu dezvoltare regională , 

Daniela LUNGU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: acordare mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul”  
  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 6016/24.05.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 6017/24.05.2018; 

- Raportul nr. 6018/24.05.2018 al Arhitectului Şef al Judeţului - Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, 

Programe si Strategii de mediu; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 

relaţii cu cetăţenii nr.6124/30.05.2018; 

- Raportul Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement nr.6223/30.05.2018; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de 

Canalizare „Oltul” nr.187/15.05.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5676/16.05.2018; 

- 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;     

- Prevederile art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 21 alin. (1) din Statutul-cadru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi  publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare, înscris în Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, astfel cum a fost 

modificat și completat prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014;    

- Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu 

Apă şi de Canalizare “Oltul”; 

- art. 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă 

şi de Canalizare “Oltul”, actualizat; 

În temeiul prevederilor art.11, art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(1) și 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 acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul”, ca în numele și 

pe seama Unității administrativ-teritoriale Judeţul Olt, să exercite atribuțiile, drepturile și obligațiile 

prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d2), i) și k) și art. 9 alin. (2) lit. g) din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 16 alin. (3) lit. a), 

c), d) și f) din Statutul Asociației, respectiv să  adopte hotărâri referitoare la: 

- elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciului, a programelor de reabilitare, 

extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi 

sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum și a programelor de protecţie a mediului;   

- aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii;   

- elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a 

Serviciului, a caietului de sarcini, a contractului de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative 

locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru 

şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de 

autorităţile de reglementare competente;   

- aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în contractul de 

delegare;  

- aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu 

respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 

competente, de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;   

- să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator. 

(2). Se acordă mandat special reprezentantului Județului Olt, membru în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul”, să voteze  adoptarea hotărârilor adunarii generale a 

Asociației  prevăzute la alin. (1).  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Sef al Județului şi Serviciului Unitatea de 

Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, reprezentantului județului Olt în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, domnul 

vicepreședinte al Consiliului Județean Olt Virgil Delureanu, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pentru aducere la 

îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 
  

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                    Contrasemnează,  

                                                                                                 Secretarul Judetului  

                                                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 

Slatina 31.05.2018 

Nr. 99 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 29 de voturi pentru si o abtinere. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul  de  investiții  ”Reabilitare  și  

relocare  spatii  medicale   din pavilionul  central  al  Spitalului  Judeţean  de  Urgenţă  Slatina” 
 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 5934/23.05.2018, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    n. 5935/23.05.2018; 

- raportul  nr. 5936/23.05.2018 al  Direcției Tehnice  și  Investiții;  

- raportul nr. 6176/29.05.2018 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  publice 

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

- raportul nr. 6208/30.05.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 6219/30.05.2018 al Comisia    pentru   cultură  învățământ, activitate științifică,  sănătate, familie,  protecție  

copii  și  culte; 

- proiectul nr. 69/2018  „Reabilitare  și  relocare  spații  medicale  din pavilionul  central  al  Spitalului  Județean  de  

Urgență  Slatina”, faza  D.A.L.I.    elaborat  de    S.C. PIRAMID PROIECT  S.R.L.  Slatina; 



 

- prevederile art. 23 alin.(2) lit. f)  și g), art. 42, art. 45 și  art.46 alin. (1)  din  Legea  nr. 273/2006  privind  finanțele  

publice  locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare; 

- prevederile art. 1 lit. c),  art.4  și  art. 5 alin (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr. 28/2008  privind  aprobarea  conținutului-

cadru  al  documentației  tehnico-economice   aferente  investițiilor  publice, precum  și  a  structurii  și  metodologiei  de  

elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investiții  și  lucrări  de  intervenții; 

- prevederile  art. 15 lit. b)  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; 

- Nota  de  fundamentare  a  Spitalului  Județean  de  Urgență  Slatina  nr. 13787/22.05.2018, înregistrată  la  Consiliul  

Județean  Olt  sub  nr. 5860/22.05.2018. 

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

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

completările  ulterioare, 
    

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. – Se  aprobă  documentația  tehnico-economică   pentru  obiectivul de investiţii „Reabilitare  și  

relocare  spații  medicale  din pavilionul  central  al  Spitalului  Județean  de  Urgență  Slatina”, faza  

D.A.L.I. cu  principalii indicatori  tehnico-economici,  după  cum  urmează :      

Principalii  indicatori  tehnico-economici: 

        Valoarea  totală ( prețuri  martie 2018 – cu TVA)          18.310.863,00 lei   

 din  care :  

       - construcții-montaj                                 9.323.653,00  lei  

Durata de  realizare  a investiției                                                   24  luni 

Capacități: - suprafața totală supusă  reabilitării               8.581,70 mp                                                                    

Sursa de finanțare: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania  

Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. 

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

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

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

Prefectului - județul  Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                 Contrasemnează,                                                                                                 

                                                                     Secretarul Județului 

                                                                                                                Marinela-Elena Ilie 

Slatina, 31.05.2018 

Nr. 100 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  30 de  voturi  ”pentru”. 

 

                                                                                                                                                  

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și 

completările ulterioare 
 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive nr. 6046/24.05.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 6047 din 24.05.2018; 

- Adresa nr. 13954 din 24.05.2018 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

6048 din 24.05.2018; 

- Raportul comun nr. 6048 din 24.05.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 6177 din 29.05.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

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

- Raportul nr. 6203 din 30.05.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 

- Raportul nr. 6215 din 30.05.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 



 

- Raportul nr. 6224 din 30.05.2018 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement;  

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

public al Judeţului Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 Judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.21 alin.(1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

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

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I. Se aprobă modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel cum a fost modificat, completat și înlocuit prin anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 19 din 25.01.2018, după cum urmează: 

- la poziția nr. 1105, coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Spitalul Județean de Urgență 

Slatina, Pavilion Central, (P+6 parțial)”; coloana nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Str. Crișan, 

nr. 5, Slatina, (P+6 parțial), S.c.=1537,00 mp; S.d.=9252,12 mp, constucție din beton cu fundație din beton, 

cu subsol tehnic, acoperită cu tablă, Vecinătăți: N=T.A.P. Municipiul Slatina; N=Buga Ion; N=Proprietațe 

privată; N=T.A.P. Municipiul Slatina; E=T.A.P. Municipiul Slatina; S=Str. Crișan; V=Cale de acces 

pietonal; Nr. Cadastral 51024; C.F.nr. 51024 Slatina, Teren aferent = 22497,00 mp”. 

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

Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

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

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

Prefectului - Judeţul Olt.   
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                        Contrasemnează 

                                                                                                   Secretar al Judeţului                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   Marinela-Elena ILIE                                    

Slatina, 31.05.2018 

Nr. 101 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 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 MAI 2018 
 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr.6872/18.06.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.6873/18.06.2018; 

➢ raportul nr.6874/18.06.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.7200/26.06.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

➢ raportul nr.7207/26.06.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sanătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 40336/11.06.2018, comunicat cu adresa 

nr. 40337/11.06.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6616/12.06.2018; 

➢ 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 MAI 2018, după cum urmează:   
 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii (lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna MAI 2018 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

MAI 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 
355.389 59.991 415.380 107,84 3.851,82 

2 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  

ŞOPÂRLIŢA 
192.985 67.900 260.885 57,77 4.515,93 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
234.866 53.412 288.278 59,00 4.886,07 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
197.863 44.524 242.387 49,51 4.895,72 

5 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

SPINENI 
206.355 91.527 297.882 77,90 3.823,90 

6 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

CORABIA 
201.383 58.586 259.969 41,50 6.264,31 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

99.136 21.590 120.726 31,48 3.835,01 

8 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Băbiciu 
50.554 14.974 65.528 11,48 5.708,01 

 TOTAL 1.538.531 412.504 1.951.035 436,48 4.469,93 

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, 28.06.2018 

Nr.102 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 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.7063/21.06.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.7064/21.06.2018;  

➢ raportul nr.7065/21.06.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.7193/26.06.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.7196/26.06.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

➢ raportul nr.7208/26.06.2018 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Știintifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii şi Culte; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.14083/25.05.2018 și nr.15617/12.06.2018 înregistrate la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.6163/29.05.2018 și nr.6718/13.06.2018;  



 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.4/21.05.2018 și nr.3/06.06.2018; 

➢ 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; 

➢ 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 Ordinul 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 01.07.2018, se aprobă transformarea a 2  posturi   vacante 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, după cum urmează: 

-   postul  vacant de medic specialist, specialitatea reumatologie, nivel studii S de la Secția medicină 

internă (poziția nr.13 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 hematologie, nivel studii S; 

-   postul  vacant de medic primar, specialitatea psihiatrie, nivel studii S de la  Secția psihiatrie (poziția 

nr.1135 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 psihiatrie, nivel studii S. 

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 28.06.2018 

Nr.103    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  31 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.6998/20.06.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.6999/20.06.2018; 

- raportul nr. 7000/20.06.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr.7201/26.06.2018 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 15.000 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, 28.06.2018 

Nr. 104  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 31 de voturi „pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 

Având în vedere:  

▪ expunerea de motive nr.7025/20.06.2018 la Proiectul de hotărâre nr.7026/20.06.2018; 

▪ raportul nr.7027/20.06.2018 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 

▪ raportul nr.7194/26.06.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

▪ raportul nr.7197/26.06.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

▪ raportul nr.7209/26.06.2018 al Comisiei pentru Cultură,  Învăţământ, Activitate ştiinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie 

copii şi Culte; 

▪ adresa nr.2038/18.06.2018 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt,  înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.6944/19.06.2018; 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.212/21.12.2017 cu privire la aprobarea statului de funcții pentru 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

▪ prevederile art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 



 

▪ prevederile cap.I lit.A pct.III lit.b) poziția nr.2 din Anexa nr.VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.11 şi 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 transformarea postului vacant aferent categoriei funcționarilor publici de execuție de 

inspector, clasa I, grad profesional superior, de la Compartimentul Mențiuni din cadrul Serviciului Stare 

Civilă al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt (poziția nr.19 în Statul de funcții al Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.212/21.12.2017), 

în inspector, clasa I, grad profesional asistent. 

Art. 2. Statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.212/21.12.2017, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 la 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 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, Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                                 Secretar al județului 

                                                                                                                  Marinela – Elena ILIE 

Slatina  28.06.2018 

Nr.105 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi ,,pentru” 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr.7001/20.06.2018, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.7002/20.06.2018; 

-  Raportul  nr. 7003/20.06.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.7202/26.06.2018 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, cu rectificarile ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Referatul de necesitate nr. 6430/06.06.2018 al Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciul Buget, Impozite și Taxe, 

aprobat de ordonatorul principal de credite; 

-  Referatul nr. 6896/18.06.2018 al Directiei Tehnice si Investitii, 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 aprobă rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcata pe categorii de 

bunuri, repartizate la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 

„Autorități executive”, pentru anul 2018, conform anexei nr.2. 

         Art.3. Se aprobă rectificarea fișelor obiectivelor de investiții:  

a) Construire podețe pe DJ 546C, Ø 600, Potcoava, km 1+550, km 4+900;  

b) Construire podețe pe DJ 546E, Ø800, com. Oporelu, km 17+200, com. Poboru, km 24+040; 

act:1653806%20200791777


 

c) Construire podeț pe DJ 643, Ø 800, com. Voineasa, km 23+750; 

d) Construire podețe pe DJ 643C, Ø 600, com. Dobrețu, km 8+700, km 10+800; 

e) Construire podețe pe DJ 644, Ø600 com. Bobicești, km 22+500,  Ø 800, com. Cîrlogani, km 34+385, km 

36+075,  și  Ø1000 com. Morunglav,   km 35+285, km 35+300; 

f) Construire podețe pe DJ 644A, Ø 800, com. Morunglav, km 2+650, km 3+200;  

g) Construire podețe pe DJ 653, Ø 600, com Bălteni, km 13+500, com. Radomirești, km 54+500, km 

60+250, km 65+000, km 65+300, km 65+500 și Ø 1000, com. Stoicănești, km 52+800; 

h) Construire podețe pe DJ 703, Ø 600, com. Optași, km 58+100 și Ø800, km 52+400; 

i) Construire podeț pe DJ 703B, Ø 600, com. Bărăști, km 40+270; 

j) Construire podețe pe DJ 703D, Ø 800, com. Cungrea, km 20+160, km 21+550, și Ø 1000, km 13+700; 

k) Construire podeț pe DJ 642A, Ø 800, com. Vlădila, km 19+600, conform anexelor nr. 3 -13. 

Art.4. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” defalcată 

pe categorii de bunuri, pe anul 2018, conform anexei nr. 14. 

Art.5. Anexele nr. 1-14  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. 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, 28.06.2018 

Nr.106     

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Refacere 

drum județean DJ 679B, 0,05 km, localitatea Văleni” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.6755/14.06.2018  cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  6756/14.06.2018; 

-  raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 6757/14.06.2018; 

- raportul nr. 7190/26.06.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- raportul nr. 7198/26.06.2018 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement; 

- raportul nr. 7203/26.06.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- raportul nr. 7210/26.06.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Proiectul nr.TC33/2018 – 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, cu rectificările ulterioare; 

-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; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 177/04.04.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități 

naturale, 

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, 
 

http://www.cjolt.ro/


 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se aprobă documentația tehnico- economică, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții 

,,Refacere drum județean DJ 679B, 0,05Km, localitatea Văleni”, cu principalii indicatori tehnico-economici 

prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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, 28.06.2018 

Nr. 107 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi ,,pentru” 

Anexă la Hotărârea nr. 107/28.06.2018  
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

,,Refacere drum județean DJ 679B, 0,05 Km, localitatea Văleni’’ 
 

- Valoarea totală a investiției cu TVA conform devizului general este 1.999.943,64 lei  

- Construcții și montaj (cu TVA) = 1.746.540,10 lei 

- Cheltuieli diverse și neprevăzute (cu TVA) = 94.055,31 lei 

- Durata de realizare = 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor 
  

Indicatori tehnici:  

- Podeț nou cu elemente prefabricate tip C3 așezate pe o fundație din beton simplu de 1,20 m grosime, 

fundația podețului nou se va realiza pe pernă de balast cu rol filtrant cu grosimea de minimum 0,60m. 

Capetele amonte și aval vor fi prevăzute cu ziduri de sprijin din beton armat cu lungimea de 6,00 m; 

- În podeț se va amenaja un pereu de beton clasa C30/37 ce va fi mărginit de o saltea de anrocamente de 3,00 

m lungime; 

- Pentru asigurarea siguranței circulației s-au prevăzut parapete direcționale tip H3 la marginea platformei 

drumului; 

- Parapet metalic tip H3: L=100,00 ml; 

- Sistem rutier: S = 300,00 mp; 

- Acostamente: S = 130,00 mp; 

- Podeț elemente prefabricate tip C3, L = 25,90 m – 16 buc. 

- Ziduri de sprijin din beton armat L = 4x6,00 m - 24,00 ml 

- Saltea de anrocamente V = 35,00 mc 

- Semnalizare rutieră - marcaje longitudinale L=0,15 km 

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă: 

- 4 cm strat uzură din beton asfaltic BA16 

- 5 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD20 

- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă 

- 30 cm strat de fundație din balast 

Suprafața de teren necesară refacerii drumului județean S=750,00 mp 

Finanțarea investiției se face din bugetul local al Județului Olt, astfel cum a fost rectificat cu sumele alocate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 177/04.04.2018. 

 

Director Executiv 

                                                                         Cornel MOTOI 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: - desființarea unui post contractual în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt;  

                       -  aprobarea numărului de posturi; 

                          - modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.81/25.05.2017 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.7051/21.06.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 7052/21.06.2018; 

- raportul nr.7053/21.06.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.7195/26.06.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 

Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.7199/26.06.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și   de Agrement; 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr.22374/14.05.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.5672/16.05.2018 prin care se comunică numărul maxim de posturi din serviciul public de poliție locală/serviciul de pază 

a obiectivelor de interes județean; 

- adresa nr.5672/22.05.2018 prin care Consiliul Județean Olt solicită, Serviciului Județean de Pază Olt încadrarea în 

numărul maxim de posturi comunicat de Instituția Prefectului – Județul Olt;  

- adresa Serviciului Județean de Pază Olt nr.483/14.06.2018 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.6746/14.06.2018 

prin care se propune desființarea unui post contractual vacant de agent de pază și aprobarea organigramei și a statului de 

funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt la nivelul a 89 posturi; 

- prevederile Hotărârii nr.3/12.06.2018 a Consiliului de Administrație al Serviciului Județean de Pază Olt privind 

desființarea postului contractual de agent de pază, poziția nr.90 în statul de funcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.81/25.05.2017; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.81/25.05.2017 cu privire aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Serviciul Județean de Pază Olt;  

- prevederile art.20 din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile pct.3 lit.b) din Anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. 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 administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se aprobă desființarea unui post contractual vacant de agent de pază, din cadrul Serviciului 

Județean de Pază Olt (poziția nr.90 din statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.81/25.05.2017). 

Art.2. Se aprobă numărul de 89 de posturi, pentru Serviciul Județean de Pază Olt, ca urmare a 

diminuării acestuia cu un post contractual, astfel cum a fost aprobat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Organigrama și statul de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.81/25.05.2017, se modifică și se înlocuiesc cu organigrama și statul de funcții 

înscrise în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Serviciului Județean de Pază Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

PREȘEDINTE 

                                                               Marius OPRESCU   CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                        Secretar al Județului 

                                                                                                                         Marinela-Elena ILIE 

Slatina  28.06.2018 

Nr.108 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi ʺpentruʺ 

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

 

http://www.cjolt.ro/


 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400-27+500, L = 1,100 km, comuna Sârbii Măgura” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 6666/13.06.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 6667/13.06.2018; 

- raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 6668/13.06.2018; 

- raportul nr. 7192/26.06.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- raportul nr. 7204/26.06.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- raportul nr. 7211/26.06.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- raportul nr. 7222/27.06.2018 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement; 

- Proiectul nr. 19/2018 – Faza D.A.L.I. întocmit de către S.C. MIXT EXPERT 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, cu rectificările ulterioare; 

- 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 657B, km. 26+400-27+500, L = 1,100 km, comuna Sârbii Măgura”, cu 

principalii indicatori tehnico -economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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, 28.06.2018 

Nr. 109 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi ,,pentru” 

Anexă la Hotărârea nr. 109/28.06.2018  
 

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

,,Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400-27+500, L = 1,100 km, comuna Sârbii Măgura’’ 
 

- Valoarea totală a investiției cu TVA conform devizului general este 1.676.623 lei  

- Construcții și montaj (cu TVA) = 1.427.870 lei 

- Cheltuieli diverse și neprevăzute (cu TVA) = 147.491 lei 

- Durata de realizare = 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor 

Indicatori tehnici:  

- Lățime parte carosabilă – 6,00 m; 

- Acostamente balastate 2x1,0m cu reducere până la 0,5 m în zonele înguste; 

- Șanțuri pereate S = 3.382 mp (L = 1780,0 m); 

- Șanțuri din pământ L = 260,0 m; 

- Podețe tubulare  600 - 2 bucăți, L=9,20m/buc. cu camere de cădere amonte și aval; 

- Podețe tubulare  500 -3 bucăți, L = 7,0m/buc.; 

- Semnalizare rutieră verticală și la sol (indicatoare rutiere + marcaje rutiere); 



 

- Dren longitudinal sub șanț, L = 100,0 m 

Structura rutieră pentru partea carosabilă: 

- 4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BAPC16; 

- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4; 

- 15 cm – strat piatră spartă; 

- 20 cm strat de fundație din balast. 

Sursa de finanțare: bugetul local al Județului Olt. 
 

Director Executiv 

                                                                        Cornel MOTOI 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

Axa prioritară 3 : Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice Apel de proiecte nr : POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 6994/20.06.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 6995/20.06.2018 ; 

➢ raportul nr. 6996/20.06.2018  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 7223/27.06.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 7212/26.06.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

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

➢ raportul nr. 7226/27.06.2018 al Comisia pentru cultură , învăţământ activitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie 

copii şi culte 

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice 

de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1;  

➢ Prevederile art.23, alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 1, lit.c), art.4 și art.5 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată 

și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017 ; 

➢ 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, cu rectificările ulterioare.  

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)  lit.d) și 

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

ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul  „Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1,  Operațiunea B – Clădiri 

publice, numărul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1,  având caracteristicile principale şi 

indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând 

sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”, în sumă  de 2.145.266,50  lei 

(inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, 

în cuantum de 139.946,31  lei , reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

propriu al Consiliului Județean Olt.  

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea.  

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului dezvoltare 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
                 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

                           Contrasemnează,  

                 Secretarul  Judeţului, 

                                       Marinela-Elena ILIE  

Slatina,  28 iunie   2018 

Nr. 110 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” 

Anexă  la Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 110/28.06.2018 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

“Creșterea  eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt  ”   
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  CONSULT  NG IMPEX  SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, STR.DRĂGĂNEȘTI NR.7 SLATINA 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

1.Valoarea totala a 

investiției:    

                                                                    Mii Lei 2.106,4725 

 Lei/euro =           4,644 Mii Euro                   453,5901 

  - din care Construcții-Montaj Mii Lei 1.292,5494 

   Mii Euro                   278,3267 

2. Esalonarea  investiției (INV/C+M)   
     Valoarea an 1 a 

investitiei:    

                                                                    Mii Lei 171,8252 

 Lei/euro =           4,644 Mii Euro                   36,9993 

  - din care Construcții-Montaj Mii Lei 0,000000 

   Mii Euro                   0,000000 

     Valoarea an 2 a 

investitiei:  

 

 
 

 
 Mii Lei 582,8694 

 Lei/euro =           4,644 Mii Euro                   125,5102 

 
 - din care Construcții-Montaj Mii Lei 542,1667 



 

   Mii Euro                   116,7456 

     Valoarea an 3 a 

investitiei:  

 

 
 

 
 Mii Lei 1091,3258 

 Lei/euro =           4,644 Mii Euro                   234,9969 

 
 - din care Construcții-Montaj Mii Lei 621,9135 

   Mii Euro                   133,9176 

     Valoarea an 4 a 

investiției:  

 

 
 

 
 Mii Lei 260,4521 

 Lei/euro =           4,644 Mii Euro                   56,0837 

 
 - din care Construcții-Montaj Mii Lei 128,4692 

   Mii Euro                   27,6635 

3.Durata de realizare                                                                  

-  42 luni, din care durata de execuție a investiției -28 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice)   :     

- Suprafața fațadă termoizolată = 1.701,15  mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 456,05 mp 

- Suprafață termohidroizolată = 1.660,69 mp 

- Înlocuit corpuri de încălzit =367 buc. 

- Înlocuit becuri economice cu LED = 94 buc. 

- Înlocuit corpuri iluminat  cu LED = 194 buc 

- Montaj instalație fotovoltaică = 5 kW 

- Montaj pompe căldură = 3 x 70 kW 

- Montaj panouri solare preparare apă caldă menajeră = 4 colectoare cu boiler 1000 litri  
-  

Şef serviciu dezvoltare regională , 

Daniela LUNGU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: - modificarea statelor de funcții și a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu 

și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.88/26.05.2016;  

- modificarea articolului 11 din Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de 

recuperare și reabilitare Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.88/26.05.2016 
                             

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7083/21.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre nr.7084/21.06.2018; 

- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.7085/21.06.2018; 

- Raportul nr.7256/27.06.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.7257/27.06.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.7258/27.06.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.43260/21.06.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat Consiliului 

Județean Olt prin Adresa nr.43260/21.06.2018 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.7036/21.06.2018; 

- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.8/21.06.2018 în 

care au fost prezentate și avizate propunerile conform raportului susmenționat; 

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

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 



 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) - (3), din Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, modificată și 

completată prin Hotărârea Guvernului nr.584/2016; 

- prevederile anexei nr.1 și anexei nr.2 la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.867/2015, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.584/2016, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d)  alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) pct.2 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. (1) Se aprobă desființarea, înființarea și transformarea unor posturi vacante aferente personalului 

contractual de execuție în statele de funcții ale unor servicii sociale cu şi fără cazare, fără personalitate 

juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, conform 

anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

(2) Ca urmare a modificărilor prevăzute la alin.(1), organigramele și statele de funcții  pentru unele 

dintre serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc, astfel: 

- statul de funcții al serviciului social Casele de tip familial „Mugurel” Slatina, înscris în anexa nr.42 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

și se înlocuiește cu statul de funcții înscris în anexa nr.2 la prezenta hotărâre; 

- organigrama și statul de funcții ale serviciului social Casele de tip familial „Luminița” Slatina, înscrise în 

anexele nr.13 și nr.40 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.3 și nr.4 la 

prezenta hotărâre; 

- organigrama și statul de funcții ale serviciului social Casele de tip familial „Sf. Maria” Balș, înscrise în 

anexele nr.19 și nr.46 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu organigrama și  statul de funcții înscrise în anexele nr.5 și nr.6 la 

prezenta hotărâre; 

- statul de funcții al serviciului social Complex Servicii Slatina, înscris în anexa nr.53 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

înlocuiește cu statul de funcții înscris în anexa nr.7 la prezenta hotărâre; 

- statul de funcții al serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare Caracal, înscris în anexa nr.37 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

și se înlocuiește cu statul de funcții înscris în anexa nr.8 la prezenta hotărâre; 

- statul de funcții al serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare Cezieni,  înscris în anexa nr.36 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

și se înlocuiește cu statul de funcții înscris în anexa nr.9 la prezenta hotărâre; 

- organigrama și statul de funcții ale serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița, înscrise în 

anexele nr.6 și nr.33 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu organigrama și  statul de funcții înscrise în anexele nr.10 și nr.11 la 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Articolul 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: 

“Centrul de recuperare și reabilitare Caracal” înscris în Anexa nr.68 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  

“Articolul 11 

Personalul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire 

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, 

achiziţii etc. şi este format din: 

a) administrator; 

b) funcționar; 

c) magaziner; 

d) îngrijitor; 

e) spălătoreasă; 

f) muncitor calificat. 



 

(2) Atribuţiile detaliate pentru fiecare post corespunzător personalului administrativ aferent structurii 

organizatorice/ organigramei sunt următoarele:  

a) administratorul îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 

1. răspunde de integritatea patrimoniului unităţii şi menţinerea acestuia în permanentă stare de 

funcţionare, luând măsurile legale, făcând propuneri concrete conducerii centrului; 

2. gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar în folosință din centru, urmărind întocmirea 

corectă a registrului mijloacelor fixe şi actualizarea permanentă a evidenţei miscării materialelor, 

conform normativelor în vigoare, neadmiţând niciun rabat de la respectarea acestora; 

3. întocmeşte registrul mijloacelor fixe şi fişa mijlocului fix cu toate caracteristicile şi elementele de 

identificare; 

4. face propuneri  pentru reparaţii privind asigurarea bazei materiale necesară pentru o activitate 

normală a tuturor sectoarelor; 

5. urmăreşte distribuirea tuturor bunurilor în funcţie de necesităţi şi buna gestionare a acestora. 

6. asigură condiţii optime recepţionării, manipulării şi depozitării corespunzătoare a bunurilor 

achiziţionate; 

7. asigură condiţii optime pentru depozitarea bunurilor depreciate propuse pentru casare (mijloace fixe, 

obiecte de inventar); 

8. eliberează foile de parcurs şi întocmeşte fișa activității zilnice pentru autovehicule la şfârşit de lună, 

la propunerea șefului de centru; 

9. întocmește situațiile prevăzute pe linia serviciului şi răspunde de datele furnizate ; 

10. furnizează datele necesare raportărilor sau statisticilor cerute de conducerea unităţii; 

11. întocmeşte meniul împreună cu medicul centrului/ asistentul medical; 

12. pe baza meniului avizat de şeful de centru, întocmeşte lista de alimente; 

13. întocmeşte lunar graficul de lucru pentru o parte a personalului din cadrul Compartimentului 

administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire (spălătoreasă, muncitor calificat, muncitor 

necalificat, îngrijitor) şi îl supune spre aprobare şefului de centru; 

14. cunoaşte în permanenţă situaţia stocurilor de alimente şi celelalte materiale prevăzute a fi 

achiziționate în decursul anului; 

15. urmăreşte respectarea clauzelor prevăzute în contract, de către furnizorii de produse şi prestări 

servicii, urmărind cu exigenţă calitatea acestora şi respectarea prevederilor legale, neadmiţând 

compromisuri; 

16. răspunde de aprovizionarea oportună cu produsele necesare  asigurării condiţiilor optime de 

desfășurare a activităţii în unitate, întocmind referate de necesitate, în conformitate cu prevederile 

legale; 

17. întocmeşte note de comandă pentru aprovizionarea de la furnizori, urmărind concordanța cu 

contractele de achiziții bunuri întocmite la nivelul DGASPC Olt; 

18. ia măsuri pentru crearea condițiilor corespunzătoare de lucru pentru comisia de inventariere și 

organizarea, depozitarea bunurilor grupate pe sortodimensiuni, codificarea acestora și întocmirea 

etichetelor de raft, după caz; 

19. verifică zilnic asigurarea ordinii în centru și informează șeful de centru în cazul în care apar nereguli; 

20. răspunde de curățenia și ordinea în centru; 

21. se ocupă de înhumarea beneficiarilor fără aparținători. 

b) funcţionarul îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 

1. ţine evidenţa analitică a conturilor de materiale auxiliare, alimente, medicamente și materiale 

sanitare, furnituri de birou, piese de schimb, combustibil, etc.; 

2. ţine evidența consumurilor pentru materiale auxiliare, alimente, medicamente și materiale sanitare, 

furnituri de birou, piese de schimb, combustibil, etc.; 

3. operează în programul de gestiuni Notele de intrare recepție pentru bunurile primite la nivelul 

centrului și bonurile de consum;  

4. întocmeşte lunar balanţa stocurilor pe care o prezintă la DGASPC Olt în vederea verificării cu 

soldurile sintetice din contabilitate, pentru stabilirea şi/sau constatarea eventualelor diferenţe; 

5. identifică prin punctaj lunar bunurile aflate în gestiunea centrului cu fişele de magazie ale acestora; 

6. întocmeşte angajamente de plată pentru beneficiarii plătitori de contribuţie lunară de întreţinere şi 

pentru susţinătorii legali ai acestora, după admiterea în centru, în baza notelor de calcul actualizate cu 

noile venituri; 

7. înregistrează şi evidenţiază nominal debitele din contribuţii, urmărind încasarea lunară a acestora și 

răspunde de recuperarea debitelor, conform angajamentelor de plată; 



 

8. întocmeşte şi operează registrul de casă prin înregistrarea corectă a intrărilor şi ieşirilor de numerar. 

toate documentele privind plăţile şi încasările cu numerar trebuie să aibă semnăturile autorizate; 

9. prezintă lunar, la DGASPC Olt situația debitelor din contribuții; 

10. prezintă săptămânal la DGASPC Olt situația centralizată a furnizorilor, însoțită de facturi si note de 

recepție, pentru decontare și introducerea în contabilitate; 

11. vizează lista zilnică de alimente; 

12. completează condicile de prezență, în baza statului de personal aprobat; 

13. ţine evidenta concediilor legale de odihnă și a  cererilor de schimb de tură, pentru fiecare salariat al 

centrului ; 

14. întocmește pontajele pentru fiecare salariat în baza condicilor de prezență; 

15. informează conducerea centrului  asupra problemelor apărute în desfășurarea activităţii sale. 

c) magazinerul îndeplinește, în principal, următoarele atribuții: 

1. primește alimentele, materialele şi celelalte produse, numai după recepţionarea acestora în prezența 

comisiei de recepţie, pe baza documentelor justificative care însoţesc marfa (aviz de expediție, 

factură); 

2. verifică amănunţit dacă datele înscrise în aceste documente sunt reale din punct de vedere al cantităţii 

şi calităţii sortimentelor ; 

3. asigură păstrarea bunurilor materiale de orice natură, în magazia unităţii ; ia măsuri pentru păstrarea 

ordinii şi curăţeniei ; 

4. asigură evidenţa materialelor la locurile depozitate, conform reglementărilor în vigoare; 

5. asigură conservarea, păstrarea alimentelor la locurile de depozitare, verifică periodic starea acestora, 

inclusiv termenul de valabilitate; în caz de nevoie va interveni pentru sortarea acestora în vederea 

evitării distrugerilor, degradărilor şi pierderilor de orice natură; 

6. răspunde de funcţionarea în bune condiţii a agregatelor frigorifice, sesizând administratorului 

defecţiunile apărute, în vederea reparării acestora şi menţinerea lor în stare de funcţionare; 

7. la sfârşitul săptămânii, prezintă stocul de alimente necesar pentru întocmirea meniului; 

8. eliberează materialele în cantitatea şi calitatea sortimentelor specificate în documentele de eliberare 

aprobate, prin cîntărire, măsurare, numărare şi altele; 

9. participă la recepţia  şi inventarierea bunurilor pe care le are în gestiune;  

10. ia masuri pentru crearea condiţiilor corespunzatoare de lucru pentru comisia de inventariere si 

organizarea, depozitarea bunurilor grupate pe sortodimensiuni, codificarea acestora si intocmirea 

etichetelor de raft, dupa caz; 

11. comunică în scris, în termen de 24 ore din momentul constatării, șefului de centru, plusurile şi 

minisurile în gestiune, dacă are alimente depreciate, distruse sau sustrase ; 

12. păstrează în bune condiţii ambalajele şi le restituie în termen ; 

13. înregistrează pe diagrama spaţiului frigorific, temperatura din interior; 

14. interzice pătrunderea altor persoane în locurile de păstrare a alimentelor, altele decât cele autorizate. 

d) îngrijitorul îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 

1. efectuează zilnic curăţenia în dormitoare, săli de zi, coridoare, grupuri sanitare şi băi; 

2. efectuează zilnic şi ori de câte ori este nevoie dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor 

sanitare şi băilor cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste locuri şi păstrarea lor în 

permanentă stare de curăţenie; 

3. efectuează aerisirea periodică a camerelor şi anunță defecțiunile constatate la sistemul de încălzire şi 

instalaţiile sanitare sau electrice administratorului; 

4. răspunde de utilizarea şi păstrarea în bune condiții a ustensilelor de curăţenie pe care le are personal 

în grijă, precum şi a celor care se folosesc în comun şi le depozitează în condiţii de siguranţă; 

5. răspunde de folosirea corectă a containerelor şi de transportul gunoiului menajer la rampa de gunoi a 

centrului, respectând codul de procedură, precum şi curăţarea şi dezinfectarea recipientelor; 

6. răspunde de păstrarea în bune condiţii şi cu respectarea termenului de valabilitate a materialelor de 

curăţenie pe care le foloseşte; 

7. pregăteşte dormitorul pentru dezinfecţia ciclică şi ajută echipa de dezinfecţie la efectuarea acesteia; 

8. respectă circuitele în timpul transportului diferitelor materiale; 

9. cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire; 

10. efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor care servesc la deplasarea beneficiarilor; 

11. îndeplineşte indicaţiile asistentului medical de serviciu privind întreţinerea curăţeniei, 

salubritatea şi dezinfecţia; 



 

12. poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl schimbă ori de câte ori este 

nevoie; 

13. asigură şi răspunde de buna folosire şi păstrare a inventarului din dotare; 

14. participă la menţinerea curăţeniei în curtea instituţiei. 

e) spălătoreasa îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 

1. asigură igienizarea lenjeriei de pat și a altor materiale și echipamente textile, precum și a lenjeriei 

personale și hainelor beneficiarilor; 

2. răspunde de starea de curăţenie a spălătoriei şi supraveghează buna întreţinere a utilajelor, sesizând 

imediat orice defecţiune constatată; 

3. primeşte rufele murdare, triază rufăria murdară pe categorii (albe, colorate, lână, bumbac, lenjerie de 

corp, lenjerie de pat, etc.) ; 

4. răspunde de dezinfecţia, spălarea, fierberea, albirea inventarului moale, ca şi scoaterea petelor, prin 

mijloace care să nu deterioreze rufăria sau instalaţia; 

5. răspunde de spălarea şi uscarea rufelor, respecând normele igienico-sanitare ; 

6. răspunde de păstrarea şi manipularea rufelor primite la spălat, având grijă ca acestea să nu se 

înstrăineze ; 

7. predă compartimentului  lenjerie, rufele spălate şi uscate, sub semnatură ; 

8. răspunde de gestionarea materialelor necesare pentru spălat (detergenţi, săpun, sodă, înălbitori, etc.); 

9. poartă echipament de protecţie adecvat ; 

10. nu permite folosirea maşinilor de spălat automate în alte scopuri decât în interesul unităţii ; 

11. răspunde cu promptitudine la solicitările beneficiarilor ; 

12. asigură şi răspunde de buna păstrare şi folosire a inventarului primit ; 

13. execută şi menţine o stare de igienă de calitate ; 

14. nu permite altor persoane folosirea instalațiilor și mașinilor de spălat. 

f) muncitorul calificat îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 

A. atribuţii cu caracter general: 

1. efectuează lucrări de întretinere şi reparaţii curente a zugrăvelilor şi vopsitoriei, participă la lucrările 

de igienizare a centrului ;  

2. utilizează judicios materialele necesare lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente;  

3. înlocuieşte geamurile sparte şi are grijă de etanşeitatea uşilor şi a ferestrelor; 

4. în timpul iernii, asigură realizarea căilor de acces în caz de înzăpezire ; 

5. se îngrijeşte de amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde din curtea centrului şi de împrejurimile 

acestuia ; 

6. verifică funcţionalitatea gurilor de scurgere, a robineţilor, a sifoanelor, repară mobilierul,  tâmplăria 

deteriorată, etc.; 

7. supraveghează paza obiectivului în cadrul programului de lucru, program ce se desfășoara in ture; 

8. verifică gardul de protecţie, porţile şi sistemul de închidere şi informează administratorul centrului ; 

9. ajută personalul de specialitate să intervină în situațiile de criză ale beneficiarilor; 

10. asigură transportul alimentelor de la magazii în spațiile de depozitare ale blocului alimentar. 

B. atribuţii specifice calificării profesionale: 

I. de bucătar: 

1. asigură toate lucrările de bucătărie şi pregăteşte mâncarea conform meniului; 

2. primeşte de la magazie alimentele, verificând calitatea şi cantitatea, răspunzând pentru păstrarea 

acestora; 

3. prepară hrana beneficiarilor, cu respectarea prescripţiilor dietetice; 

4. răspunde de respectarea meniurilor, de pregătirea la timp a acestora şi de calitatea mâncărurilor; 

5. efectuează zilnic verificarea alimentelor gata preparate și asigură păstrarea lor conform normelor 

legale; 

6. răspunde permanent de corecta împărţire a hranei pe porţii; 

7. răspunde de restituirea cu forme legale a alimentelor care au rămas nepreparate; 

8. asigură permanent respectarea normelor igienico-sanitare și de siguranță prevăzute de legislația în 

vigoare în spațiile destinate preparării, păstrării alimentelor și servirii meselor;  

9. răspunde de corecta folosire şi întreţinere a întregului inventar, utilaje şi instalaţii; 

10. prelevează zilnic probe din fiecare fel de mâncare gătit în ziua respectivă și asigură păstrarea lor 

conform normelor legale; 

11. nu permite accesul în bucătărie nimănui, cu excepția conducerii centrului, medic, asistent medical, 

administrator sau a persoanelor venite în control însoțite de șeful centrului; 



 

12. răspunde de returnarea ambalajelor în magazie; 

13. înscrie zilnic meniul pe tabla aflată la intrarea în blocul alimentar; 

14. înregistrează  zilnic, pe diagrama spaţiului frigorific, temperatura din interior; 

15. poartă echipamentul de protecţie care să acopere îmbrăcămintea şi părul; 

16. îşi însuşeşte şi reîmprospătează cunoştinţele despre igiena alimentelor, necesare activităţilor, în 

condiţiile şi potrivit programării stabilite de organele sanitare. 

II. de lenjereasă: 

1. repară lenjeria de pat şi de corp a beneficiarilor, efectuând lucrări de calitate şi în timp util; 

2. asigură călcarea întregii  lenjerii (de pat si de corp), dupa spalare, si predarea acesteia,  pe  baza  de  

proces  verbal  infirmierei ; 

3. respectă circuitul lenjeriei, predarea-primirea executandu-se pe baza de semnatura ; 

4. fectuează modificări şi ajustări la îmbrăcămintea personală a beneficiarilor ; 

5. înlocuiește unde este cazul nasturii de la lenjeria de corp a beneficiarilor ; 

6. confecţionează lenjerie de pat, aleze, perdele, draperii ; 

7. face parte din comisia de transformare a materialului in confecţii și răspunde de folosirea judicioasă a 

materialului primit; 

8. îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a maşinii de cusut şi a utilajelor din dotare; 

9. repară echipamentul de vară şi iarnă pentru beneficiari, pe baza planificării stabilite prin program; 

10. menține și răspunde de starea igienico – sanitară la locul de muncă. 

III. de fochist: 

1. răspunde de buna funcționare a instalaţiei de încălzire și a centralei termice; verifică zilnic la intrarea 

în tură instalaţiile de producere a agentului termic, instalaţiile termice şi remediază defecţiunile 

acestora; 

2. răspunde de menţinerea temperaturilor constante, adecvate anotimpului în toate încăperile centrului, 

în special pe timp friguros, pe care le consemnează în registrul de tură; 

3. menţionează zilnic în registrul de predare primire orice neregulă apărută în buna funcţionare a 

centralei termice; 

4. se îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor termice și de producerea apei calde 

menajere;  

5. semnalează în timp util defecţiunile apărute la instalațiile termice; 

6. răspunde de întreţinerea punctului PSI şi semnalarea termenului de expirare a extinctoarelor (cu o 

săptămână înainte de expirare); 

7. verifică starea hidranţilor interiori şi exteriori şi a căminelor de la instalaţia de gaze; 

8. verifică şi răspunde de buna funcţionare a  instalaţiilor din subsolul centrului. 

IV. de electrician: 

1. efectuează zilnic verificarea integrității rețelei electrice, exterioare și interioare; 

2. efectuează ori de câte ori este nevoie lucrări, reparaţii curente, preocupându-se de procurarea 

materialelor necesare pentru asigurarea funcţionării instalaţiilor şi utilajelor din unitate; 

3. asigură funcţionarea aparaturii electrice de joasă tensiune ( maşini de spălat, uscătoare) ; 

4. verifică lunar şi ori de câte ori este nevoie priza de pamânt de la aparatura electrică ; 

5. asigură integritatea prizelor electrice din interiorul centrului, bucătărie, spălătorie, lenjerie, magazii, 

centrală termică, etc.; 

6. respectă programul de lucru stabilit şi se prezintă obligatoriu, în caz de necesitate sau în zilele de 

sărbătoare, pentru remedierea deficientelor ivite; 

7. verifică zilnic starea de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor, solicita cantităţile de materiale şi piese 

necesare remedierii acestora, pentru întreţinerea şi funcţionarea corespunzătoare; 

8. constată cauzele degradărilor sau distrugerilor instalaţiilor şi ia măsuri corespunzătoare  de întreţinere 

şi funcţionare, de recuperare a pagubelor, sesizând în acest sens şeful de centru; 

9. stabileşte împreună cu administratorul necesarul de materiale de întreţinere şi reparaţii; 

10. asigură asistenţa tehnică şi participă la recepţia utilajelor primite pentru dotarea unităţii; 

11. răspunde de buna funcţionare a instalaţiei electrice şi asigură iluminatul în încăperile folosite 

permanent de beneficiari; 

12. verifică zilnic fiecare încăpere din clădire privind starea tehnică a instalaţiei electrice inclusiv 

întrerupătoare, prize şi desfiinţează improvizaţiile; neregulile constatate le aduce la cunoştinţă 

administratorului; 

13. sub îndrumarea administratorului, ia măsuri corespunzătoare de prevenire a incendiilor, asigurând 

funcţionarea în bune condiţii a instalaţiilor şi echipamentelor din dotare; 



 

14. foloseşte materialele, sculele, utilajele din dotare numai în interesul unităţii ; 

15. evită risipa, ia măsuri de prevenire a accidentelor şi incendiilor în atelier şi la locul de muncă. 

V. de instalator: 

1. execută lucrări de reparaţii şi întreţinere la instalaţiile sanitare; 

2. execută lucrări de reparaţii şi întreţinere, împreună cu electricianul, la maşinile de spălat şi 

boiler ; 

3. răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor sanitare, precum şi a maşinilor şi uneltelor 

repartizate; 

4. verifică zilnic starea de funcţionare a instalaţiilor sanitare şi remediază deficiențele     privind 

instalațiile sanitare și răspunde la solicitările beneficiarilor pentru remedierea deficienţelor”.   

         Art.3. Anexele nr.1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.07.2018 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, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului – Județul Olt. 
 

                                                             PREŞEDINTE 

                                                    Marius OPRESCU 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                              Secretar al județului 

                                                                                                                      Marinela Elena ILIE 

Slatina 28.06.2018 

Nr.111 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru” și o neparticipare la vot 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 

clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului 

de Protecție Civilă Olt 

Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice Apel de proiecte nr : POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 7042/21.06.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 7043/21.06.2018 ; 

➢ raportul nr. 7044/21.06.2018  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 7224/27.06.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 7213/26.06.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

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

➢ raportul nr. 7219/27.06.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice 

de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1;  

➢ Prevederile art.23 alin.(2) lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 1 lit.c), art.4 și art.5 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

http://www.cjolt.ro/


 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată 

și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017 ; 

➢ 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, cu rectificările ulterioare.  

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)  lit.d) și 

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

ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea 

Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1,  Operațiunea B – Clădiri publice, numărul 

apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1,  având caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-

economici prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt”, în sumă  de 589.446,52   lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, 

în cuantum de 48.256,17  lei , reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă 

Olt”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Consiliului 

Județean Olt.  

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea.  

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului dezvoltare 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt. 
                    

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

                     Contrasemnează,  

               Secretarul  Judeţului, 

                         Marinela-Elena ILIE  

Slatina,  28 iunie  2018 

Nr. 112 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” 

Anexă  la Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 112/28.06.2018 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI    

„Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de 

Protecție Civilă Olt” 
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  CONSULT  NG IMPEX    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, STR.GENERAL AUREL ALDEA NR.1 SLATINA   
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)   
    Valoarea totala a 

investitiei:    

                                                                    Mii Lei 552,23505 

 Lei/euro =           4,6440 Mii Euro                   118,91366 



 

  - din care Constructii-Montaj Mii Lei 296,71662 

   Mii Euro                   63,89247 

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)   
     Valoarea an 1 a 

investitiei:    

                                                                    Mii Lei 41,53017 

 Lei/euro =           4,6440 Mii Euro                   8,94276 

  - din care Constructii-Montaj Mii Lei 0,000000 

   Mii Euro                   0,000000 

     Valoarea an 2 a 

investitiei:  

 

 
 

 
 Mii Lei 103,56248 

 Lei/euro =           4,6440 Mii Euro                   22,30028 

 
 - din care Constructii-Montaj Mii Lei 118,68665 

   Mii Euro                   25,55699 

     Valoarea an 3 a 

investitiei:  

 

 
 

 
 Mii Lei 329,51598 

 Lei/euro =           4,6440 Mii Euro                   70,95521 

 
 - din care Constructii-Montaj Mii Lei 118,68665 

   Mii Euro                   25,55699 

     Valoarea an 4 a 

investitiei:  

 

 
 

 
 Mii Lei 77,62642 

 Lei/euro =           4,6440 Mii Euro                   16,71542 

 
 - din care Constructii-Montaj Mii Lei 59,34332 

   Mii Euro                   12,77849 

3. Durata de realizare 42 luni, din care durata de execuție a investiției -28 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice) :     

- Suprafața fațadă termoizolată = 592,11 mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 24,00 mp 

- Suprafață termohidroizolată = 531,00 mp 

- Înlocuit corpuri de încălzit = 15 buc 

- Înlocuit becuri economice cu LED = 14 buc 

- Înlocuit corpuri iluminat cu LED = 24 buc 

- Montaj instalație fotovoltaică = 5 kW 

- Montaj pompă căldură = 56 kW 

- Montaj panouri solare preparare apă caldă menajeră = 4 colectoare cu boiler 1000 litri  
 

Şef serviciu dezvoltare regională , 

Daniela LUNGU 

 

       

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 

clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt”  și a 

cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care 

aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt  

Axa prioritară 3 : Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 



 

Prioritatea de Investitii:  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice Apel de proiecte nr : POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 7071/21.06.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 7072/21.06.2018 ; 

➢ raportul nr. 7073/21.06.2018  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 7225/27.06.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 7214/26.06.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

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

➢ raportul nr. 7221/27.06.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

➢ raportul nr. 7220/27.06.2018  al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

➢ Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice 

de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1;  

➢ Prevederile art.23 alin.(2)  lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 1 lit.c), art.4 și art.5 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

➢ Prevederile art. 15 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată 

și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017 ; 

➢ 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, cu rectificările ulterioare.  

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)  lit.d) și 

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

ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul  „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile 

publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt ” în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1,  

Operațiunea B – Clădiri publice, numărul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1,  având 

caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în  anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței 

energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt ”, în sumă  

de 1.332.536,44  lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Olt, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, 

în cuantum de 87.290,40  lei , reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului 

Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt ”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 

asigura din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt.  

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea.  



 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului dezvoltare 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

                           Contrasemnează,  

                                     Secretarul  Judeţului, 

                                  Marinela-Elena ILIE  

Slatina,  28 iunie  2018 

Nr. 113 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” 

Anexă  la Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 113/28.06.2018 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI    

„Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean 

Olt – Centrul Militar Județean Olt”  
 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Olt 

Proiectant – S.C.  CONSULT  NG IMPEX    SRL                      

     Amplasament: Judetul  Olt,  municipiul Slatina, Str.DRĂGĂNEȘTI NR.9, SLATINA : 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

1.  Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA ( mii lei)              

Valoarea totală a investiției :        mii lei      1.303,286310   

Lei/euro = 4.644            mii euro    280,638 

- Din care Construcții –Montaj         mii lei      801,999810 

     mii euro   172,695 

2. Eșalonarea investiției ( INV/C+M)  

Valoarea an 1 a investiției :          mii lei        169,80803 

Lei/euro = 4.644           mii euro      36,565 

- Din care Construcții –Montaj          mii lei          0.000000 

       mii euro      0.000000 

Valoarea an 2 a investiției :          mii lei          543,20652 

Lei/euro = 4.644            mii euro      116,969 

- Din care Construcții –Montaj          mii lei          266,666898 

       mii euro       57,421 

Valoarea an 3 a investiției :          mii lei         316,50000 

Lei/euro = 4.644            mii euro      68,152 

- Din care Construcții –Montaj          mii lei          242,677854 

       mii euro     52,256 

Valoarea an 4 a investiției :          mii lei      273,77176 

Lei/euro = 4.644            mii euro    58,951 

- Din care Construcții –Montaj          mii lei        292,655058 

       mii euro      63,017 

3. Durata de realizare 42 luni, din care durata de execuție a investiției -28 luni  

4. Capacitati (in  unitati  fizice  si  valorice) :     

- Suprafața fațadă termoizolată = 1402,95 mp 

- Suprafața fatadă termopanată = 317,70 mp 

- Suprafață termohidroizolată = 1017,62 mp 

- Înlocuit corpuri de încălzit = 77 buc 

- Înlocuit becuri economice cu LED = 5 buc 

- Înlocuit corpuri iluminat cu LED = 192 buc 

- Înlocuit proiector cu LED = 5 buc 

- Montaj instalație fotovoltaică = 3 kW 

- Montaj pompe căldură =  1 x 70 kW 

- Montaj pompe căldură =  1 x 56 kW 

- Montaj panouri solare preparare apă caldă menajeră = 4 colectoare cu boiler 1000 litri  

-  

Şef serviciu dezvoltare regională, 

Daniela LUNGU 

 

 

 

 

 

 



 

II. DISPOZIȚII ALE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

DISPOZIŢIE 

Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul II 2018 
 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr.5313/08.05.2018 a Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciul Buget, Impozite și Taxe 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 436/02.05.2018 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 4794/03.05.2018, Biblioteca Judeteana Olt 

„Ion Minulescu” Slatina; 

- prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările  

ulterioare; 

- prevederile lit. A pct.1.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, 

înscrise în Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014, republicate, modificate prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor Publice nr. 2332/2017. 

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile Dispozitiei Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 217/27.07.2016 cu privire la: constituirea Comisiei de 

Monitorizare, cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern  managerial la nivelul Consiliului Județean Olt; aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de Monitorizare, cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Olt. 

În temeiul art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 

Art.1. Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcției Economice 

Buget-Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt si Bibliotecii Judetene Olt 

„Ion Minulescu” Slatina pentru aducerea  la îndeplinire. 
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                  Avizat 

                                                                  Secretarul Judeţului Olt 

                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 

SLATINA 

Nr. 282/08.05.2018 

Anexă la Dispozitia nr. 282/08.05.2018 

VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL ACELUIAŞI  CAPITOL BUGETAR  PE  

SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE ÎN TRIMESTRUL  II 2018 
 

Capitolul: 67.02 „Cultură, recreere și religie”  

Paragraful: 67.02.03.02 - „Biblioteci publice comunale, orașenești , municipale” - Biblioteca Judeteana 

Olt „Ion Minulescu” Slatina 
 

   Titlul II - Bunuri si servicii 

                                                                                                   -mii lei-                                                                                                                                          

Nr.crt. Denumire indicator Cod indicator Trim. II 

 Titlul II - Bunuri si Servicii 20 - 

1. Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 -70 

2. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 +70 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                         Avizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                             Secretarul Județului Olt 

                                                                                                              Marinela-Elena ILIE 

     Director executiv 

 Constanţa DUMITRU 



 

mit                       Impozite si Taxe                                                Marinela DIACONESCU                                                      

     DISPOZIŢIE 

Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul II 2018 
 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr.5427/10.05.2018 a Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciul Buget, Impozite și Taxe 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- nota de fundamentare nr.349/09.05.2018 a Școlii Profesionale Speciale Balș înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr. 5408/10.05.2018; 

- prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările  

ulterioare; 

- prevederile lit. A pct.1.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, 

înscrise în Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014, republicate, modificate prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor Publice nr. 2332/2017. 

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu rectificările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 217/27.07.2016 cu privire la: constituirea Comisiei de 

Monitorizare, cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern  managerial la nivelul Consiliului Județean Olt; aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de Monitorizare, cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Olt. 

În temeiul art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 

Art.1. Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcției Economice 

Buget-Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt si Școlii Profesionale 

Speciale Balș pentru aducerea  la îndeplinire. 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                  Avizat 

                                                                  Secretarul Judeţului Olt 

                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 

SLATINA 

Nr. 287/14.05.2018 

Anexă la Dispozitia nr. 287/14.05.2018 

VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL ACELUIAŞI  CAPITOL BUGETAR  PE  

SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE ÎN TRIMESTRUL  II 2018 
 

Capitolul: 65.02 „Învățământ”  

Paragraful: 65.02.07.04 - „Învățământ special” - Școala Profesională Specială Balș 

 Titlul II - Bunuri si servicii 

                                                                                                -mii lei-                                                                                                                                          

Nr.crt. Denumire indicator Cod indicator Trim. II 

 Titlul II - Bunuri si Servicii 20 - 

1. Materiale pentru curățenie 20.01.02 - 3 

2. Încălzit,iluminat și forță motrică 20.01.03 - 9 

3. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 +12 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                         Avizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                             Secretarul Județului Olt 

                                                                                                              Marinela-Elena ILIE 

     Director executiv 

 Constanţa DUMITRU 



 

mit                       Impozite si                            

     DISPOZIŢIE 

Referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul II 2018 
 

Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr. 6117/29.05.2018 a Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciul Buget, Impozite și Taxe 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt  nr. 36084/23.05.2018, înregistrata la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 6026/24.05.2018; 

- prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările  

ulterioare; 

- prevederile lit. A pct.1.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, 

înscrise în Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014, republicate, modificate prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor Publice nr. 2332/2017. 

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu rectificarile ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 217/27.07.2016 cu privire la: constituirea Comisiei de 

Monitorizare, cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern  managerial la nivelul Consiliului Județean Olt; aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de Monitorizare, cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Olt. 

În temeiul art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) si 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 

Art.1. Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Direcției Economice 

Buget-Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt si Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru aducerea  la îndeplinire. 
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                  Avizat 

                                                                  Secretarul Judeţului Olt 

                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 

SLATINA 

Nr. 302/30.05.2018 

Anexă la Dispozitia nr. 302/30.05.2018 

VIRĂRI  DE  CREDITE  BUGETARE  ÎN CADRUL ACELUIAŞI  CAPITOL BUGETAR  PE  

SUBDIVIZIUNILE  CLASIFICATIEI  BUGETARE ÎN TRIMESTRUL  II 2018 
 

Capitolul: 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”  

 Subcapitolul: 68.02.04 „Asistenta acordata persoanelor in varsta” - Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Olt 
 

   Titlul II  „Bunuri si servicii” 

                                                                                                -mii lei-                                                                                                                                          

Nr.crt. Denumire indicator Cod indicator Trim. II 

 Titlul II „Bunuri si Servicii” 20 - 

1. Încalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 -125 

2. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 +125 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Capitolul: 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”  

 Subcapitolul: 68.02.06 „Asistenta sociala pentru familie si copii” - Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Olt 
    

Titlul II „Bunuri si servicii” 

                                                                                                -mii lei-                                                                                                                                          

Nr.crt. Denumire indicator Cod indicator Trim. II 

 Titlul II „Bunuri si Servicii” 20 - 

1. Furnituri de birou 20.01.01 -20 

2. Încalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 +25 

3. Transport 20.01.07 -5 

4. Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 +20 

5. Uniforme si echipament 20.05.01 -5 

6. Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 -5 

7. Alte obiecte de inventar 20.05.30 -10 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                         Avizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                             Secretarul Județului Olt 

                                                                                                              Marinela-Elena ILIE 

     Director executiv 

 Constanţa DUMITRU 

mit                       Impozite si Taxe                                                Marinela  

 


