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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2018 
 

Având în vedere : 

➢ Expunerea de motive nr. 7583/10.07.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 7584/10.07.2018; 

➢ Raportul nr. 7585/10.07.2018  al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

➢ Raportul nr.8088/24.07.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

➢ Prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 30.06.2018, conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2018, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 

Art. 3. Anexele nr. 1, 1a, 1b și 2, 2a, 2b fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Finanțelor Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                                      Secretarul Județului Olt 

                                                                                                                      Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 26.07.2018 

Nr. 114  

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

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

 

 

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 IUNIE 2018 
 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr.7734/13.07.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.7735/13.07.2018; 

➢ raportul nr.7736/13.07.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.8089/24.07.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

➢ raportul nr.8091/24.07.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii si culte; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 49218/12.07.2018, comunicat cu adresa 

nr. 49217/12.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7723/12.07.2018; 

http://www.cjolt.ro/


 

➢ 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 IUNIE 2018, după cum urmează:   

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna 

IUNIE 2018 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

IUNIE 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 
354.877 55.868 410.745 108,70 3.778,70 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
185.178 29.214 214.392 57,13 3.752,70 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
233.014 39.082 272.096 59,00 4.611,80 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
200.297 52.252 252.549 49,00 5.154,06 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
205.148 48.102 253.250 77,06 3.286,40 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
197.863 32.178 230.041 41,30 5.570,00 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

100.422 27.738 128.160 32,00 4.005,00 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
49.052 12.375 61.427 12,00 5.118,92 

 TOTAL 1.525.851 296.809 1.822.660 436,19 4.178,59 

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

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

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

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                             Contrasemnează, 

                                                           Secretar al Judeţului Olt 

                                                             Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 26.07.2018 

Nr.115     

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi „pentru” și    1„neparticipare la vot”.  

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea componenței nominale a Colegiului Director  

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
        

  Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7919/18.07.2018 referitoare la proiectul de hotărâre nr.7920/18.07.2018; 

- Raportul nr.7921/18.07.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.8082/24.07.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.8057/23.07.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 



 

- Raportul nr.8092/24.07.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.48652/11.07.2018, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.7664/11.07.2018; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112, art.113 alin.(1) –(2) și alin.(5) și art.114 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1)-(2) și art.2 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal; 

- prevederile art.12, art.14 și art.15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare al Direcției generale de asistență 

socială şi protecția copilului din 08.11.2017, înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost 

modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018;  

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

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

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

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

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

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la aprobarea reorganizării Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - aparatul propriu și aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a 

statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt – aparatul propriu; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.445/17.08.2017 referitoare la încetare delegare atribuții și modificare 

raport de serviciu prin exercitare cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere și stabilire drepturi salariale; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.84/27.06.2013 cu privire la numire în funcție publică de conducere de Director 

general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; încetare modificare raport de serviciu prin 

exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5066/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.2189/31.01.2011 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere de Director General Adjunct și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5137/30.03.2018 referitoare la exercitare cu caracter temporar a 

funcției publice de conducere vacante de Director General Adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, prin promovare temporară, conform art.92, alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.10087/29.06.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere de Șef serviciu și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5067/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5079/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3604/09.03.2011 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3608/09.03.2011 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5092/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3614/09.03.2011 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5096/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5112/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 



 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5129/30.03.2018 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5329/29.04.2016 referitoare la numire în funcție publică de 

conducere; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.16032/25.10.2017 referitor la numire temporară în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de centru la Complex servicii Slatina; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4828/31.03.2011 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3825/15.03.2011 referitoare la numire în funcție conform art.12, 

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

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.9600/15.07.2016 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.9228/15.07.2016 referitoare la modificare contract individual de muncă, 

conform art.41, alin.(3) lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4827/31.03.2011 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4821/31.03.2011 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.100/03.01.2018 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4826/31.03.2011 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.13228/07.12.2011 referitoare la încetare suspendare contract 

individual de muncă prin reluarea activității la cerere, după efectuarea concediului pentru creșterea copilului în vârstă de 

până la 1 an, reîncadrare în funcție și stabilire drepturi salariale conform Legii – Cadru nr.284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11767/01.08.2017 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, conform art.41 alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11766/01.08.2017 referitoare la modificare contract individual 

de muncă, conform art.41 alin.(3) lit.b), c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.9501/19.06.2018 referitoare la încetare numire temporară în 

vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacante de șef de centru la Casele de tip familial 

,,Sf.Maria”  Balș;  

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.9587/20.06.2018 referitoare la numire temporară în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de centru la Casele de tip familial “Sf. Maria” Balș; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4465/23.03.2018 referitoare la numire temporară în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de centru la Casele de tip familial “Sf. Elena” Corabia; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.99/03.01.2018 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, conform art.41 alin.(3) lit.b), c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5009/31.03.2011 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul 

muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1309/02.02.2016 referitoare la modificare contract individual de 

muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11769/01.08.2017 referitoare la modificare contract individual 

de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 



 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4918/29.03.2018 referitoare la numire temporară în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de centru la Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.8758/03.07.2017 referitoare la exercitare cu caracter temporar a 

funcției de conducere vacante de Șef de centru la Centrul de recuperare și reabilitare Caracal; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11768/01.08.2017 referitoare la modificare contract individual 

de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispoziția Consiliului Județean Olt nr.172/28.02.2018 referitoare la: numire în funcția de manager interimar la Spitalul 

Județean de Urgență Slatina, stabilire drepturi salariale, exercitare atribuții; 

- Dispoziția Direcției Județene de Evidență a Persoanelor nr.97/28.08.2015 referitoare la: numire în funcția publică de 

conducere de Șef serviciu – Serviciul de Evidență a Persoanelor  a domnului Martin Pompilian – Nicolae și stabilire 

drepturi salariale; 

- Dispoziția Consiliului Județean Olt nr.167/20.02.2018 referitoare la delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției 

publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, în perioada 

01.03.2018 – 31.12.2018, cu acordul scris al funcționarului public; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.83/31.05.2018 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, 

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

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

                     CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se stabilește componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 
Nr. 

crt. 

Calitatea deținută în 

cadrul Colegiului Director 

Numele și 

prenumele 

Funcția deținută 

1.  Președinte  SECRETAR AL JUDEȚULUI 

2.  Membru  DIRECTOR GENERAL 

3.  Membru  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

4.  Membru  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

5.  Membru  ŞEF SERVICIU 

Serviciul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și 

incluziune socială, strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței 

sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale 

6.  Membru 

 

ŞEF BIROU  

Biroul management resurse umane 

7.  Membru 

 

ŞEF BIROU  

Biroul adopții și postadopții 

8.  Membru  ŞEF SERVICIU 

Serviciul de evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul 

asistenței sociale, intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și 

repatrieri și violența în familie și telefonul pentru semnalarea cazurilor de 

urgență 

9.  Membru  ŞEF SERVICIU 

Serviciul de evaluare complexă a copilului 

10.  Membru  ŞEF SERVICIU 

Serviciul management de caz pentru copil 

11.  Membru  ŞEF SERVICIU 

Serviciul management de caz pentru adulți, persoane adulte cu dizabilități, 

asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale 

12.  Membru  ŞEF SERVICIU 

Serviciul contabilitate-salarizare, planificare bugetară și management 

financiar, plată beneficii de asistență socială 

13.  Membru  ŞEF SERVICIU 

Serviciul achiziții publice 

14.  Membru  ŞEF SERVICIU 

Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, apărare 

împotriva incendiilor, protecția mediului, administrativ și aprovizionare 

15.  Membru  ŞEF SERVICIU 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și 

beneficii de asistență socială 

16.  Membru  ȘEF CENTRU 



 

Complex servicii Slatina 

17.  Membru  ȘEF CENTRU 

Centrul maternal „Adelina” Slatina 

18.  Membru  ȘEF CENTRU 

Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

19.  Membru  ȘEF CENTRU 

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina 

20.  Membru  ȘEF CENTRU 

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal 

21.  Membru  ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Luminița” Slatina 

22.  Membru  ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina 

23.  Membru  ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Mugurel” Slatina 

24.  Membru  ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina 

25.  Membru  ȘEF CENTRU 

Complex servicii „Amicii” Slatina 

26.  Membru  ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Mihail” Caracal 

27.  Membru  ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Nicolae” Caracal 

28.  Membru  ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Maria” Balș 

29.  Membru  ȘEF CENTRU 

Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia 

30.  Membru  ȘEF CENTRU 

Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

31.  Membru  ȘEF CENTRU 

Complex servicii persoane adulte Slatina 

32.  Membru  ȘEF CENTRU 

Complex servicii persoane adulte Corabia 

33.  Membru  ȘEF CENTRU 

Centrul de îngrijire și asistență Șopîrlița 

34.  Membru  ȘEF CENTRU 

Cămin pentru persoane vârstnice Fălcoiu 

35.  Membru  ȘEF CENTRU 

Centrul de recuperare și reabilitare Caracal 

36.  Membru  ȘEF CENTRU 

Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni 

37.  Membru  Manager interimar 

Spitalul Județean de Urgență Slatina 

38.  Membru  Șef serviciu la Serviciul de Evidență a Persoanelor, cu atribuții delegate de 

director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

39.  Membru  Manager (Director) interimar 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt 

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

nr.76/26.04.2018 cu privire la stabilirea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției  Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Resurse Umane și 

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

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, în vederea 

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

   PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                       Secretar al Județului                     

                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 26.07.2018  

Nr.116 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru” și 1 neparticipare 

 



 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: modificarea Regulamentului de organizare și funcționare 

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

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7792/16.07.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.7793/16.07.2018; 

- Raportul nr.7794/16.07.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.8058/23.07.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.8083/24.07.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.8093/24.07.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.48896/12.07.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat 

Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.48982/12.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.7712/12.07.2018; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.9/12.07.2018 privind avizarea propunerilor conform Raportului nr.48896/12.07.2018; 

- 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; aprobarea numărului de posturi, a 

organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  - aparatul propriu; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112 și art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2) și art.2 din Hotărârea Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal, 

precum și Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare al Direcției generale de asistență socială şi protecția 

copilului prevăzut în Anexa nr.1 la hotărâre; 

- prevederile art.12-15 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, modificată prin 

Hotărârea Guvernului nr.417/2018, 

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

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. 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 se modifică și se înlocuiește cu Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică începând  cu data de 01.08.2018 și se comunică 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, 26.07.2018  

Nr.117 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 

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

 

 

   

http://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.7884/18.07.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.7885/18.07.2018; 

- raportul nr.7786/18.07.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr.8132/25.07.2018 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 52.000 lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat la 

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

2018.  

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

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

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

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

  Marius OPRESCU 

                                                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                                  Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                                   Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 26.07.2018 

Nr.118     

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de  29  de voturi „pentru”. 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7887/18.07.2018 cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.7888/18.07.2018; 

- Raportul nr.7889/18.07.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.8133/25.07.2018 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 nr. 7650/11.07.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Raportul nr. 7709/12.07.2018 al Serviciului Dezvoltare Regionala, aprobat de ordonatorul principal de credite;  

- Adresa nr. 3918486/12.07.2018 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Matei Basarab” al Județului Olt, 

inregistrată la Consiliul Judetean Olt sub nr. 7718/12.07.2018; 



 

- Referatul nr. 7739/13.07.2018 al Serviciului UIP, Programe si Strategii de Mediu, aprobat de ordonatorul principal de 

credite; 

- Adresa nr. 19303/18.07.2018, a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

7869/18.07.2018; 

- Referatul nr. 7878/18.07.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Referatul nr. 6397/06.06.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Referatul de necesitate nr. 7817/16.07.2018 al Serviciului Resurse Umane si Managementul Unitatilor Sanitare, 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 h o t ă r â r e: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Județului  Olt pe Secțiunea de Funcționare și Secțiunea 

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

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

din venituri proprii pe anul 2018, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b.  

Art.3. Se aproba  fisele obiectivelor de investitii: 

- „Modernizare drum judetean DJ 657B, km 26+400-27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura”; 

- „Modernizare drum județean DJ 546E, km 15+750-16+750, L= 1,000 km, comuna Oporelu”; 

- „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean 

Olt”,  conform anexelor nr. 3-5. 

Art.4. Se aprobă rectificarea listelor pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” subcapitolul 61.02.05 „Protecție 

civilă și protecție contra incendiilor” pentru anul 2018 si la capitolul 74.02 „Protectia mediului” paragraful 

74.02.05.02 „Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor” pe anul 2018, conform anexelor nr. 6-7. 

Art.5. Se aproba rectificarea fisei obiectivului de investitii                 „Alimentare cu energie electrica 

depozite neconforme de deseuri in judetul Olt”, conform anexei nr. 8. 

Art.6. Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de  investitii” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” paragraful 51.02.01.03 „Autoritati 

executive” pe anul 2018, conform anexei nr. 9. 

Art.7. Se aproba rectificarea urmatoarelor fise ale obiectivelor de investitii: 

1. „Modernizare drum judetean DJ 657B, km.0+078-8+000, L=7,922 km, Profa-Barasti”; 

2. „Modernizare drum judetean DJ 653, km.40+050-49+000, Izvoarele-Stoicanesti, L=8,950 km; 

km.62+667-66+120, Radomiresti (Calinesti)-lim.jud.Teleorman, L=3,454 km”;  

3. „Modernizare drum judetean DJ 643C, km.3+500-4+700, km.7+700-11+300, km.12+842-13+297, 

L=5,255 km, Horezu-Dobretu”; 

4.  „Modernizare drum judetean DJ 678E, km.11+362-15+310, L=3,948 km, Simburesti”;  

5. „Modernizare drum judetean DJ 703D, km.10+025-23+050, L=13,025 km, Leleasca-Cungrea”;  

6. „Modernizare drum judetean DJ 546E, km.16+750-24+623, L=7,863 km, Oporelu-Miesti-Albesti”; 

7. Modernizare drum judetean DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vadastrita”, 

conform anexelor nr. 10-16. 

Art.8. Se aproba fisa  obiectivului de investitii „Modernizare drum judetean DJ 641, km.10+045-

12+945, L=2,900 km, comuna Cezieni” conform anexei nr. 17. 

Art.9. Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investitii” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la capitolul 84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri si poduri”, pe anul 

2018, conform anexei nr. 18. 

Art.10. Se aprobă rectificarea listei poziției „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate la capitolul 66.10 „Sanatate” subcap. 66.10.06 „Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi” paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale” pentru „Spitalul Județean de Urgență SLATINA” pe anul 

2018, conform anexei nr. 19. 

Art.11. Se aproba rectificarea Listei lucrarilor de administrare, intretinere, reparatii curente și investiții 

pe drumurile judetene, în anul 2018, conform anexei nr. 20. 

Art.12. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” defalcată 

pe categorii de bunuri, pe anul 2018, conform anexei nr. 21. 

Art.13. Anexele nr. 1-21  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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



 

Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului - Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                          Contrasemnează, 

                                                                                                                  Secretarul Judeţului Olt 

                                                                                                                  Marinela - Elena ILIE 

 

SLATINA, 26.07.2018 

Nr.119      

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 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  ”Reabilitarea  

clădirii  Policlinica  veche Slatina” 
 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 7556/09.07.2018, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 7557/09.07.2018; 

- raportul  nr. 7558/09.07.2018 al  Direcției Tehnice  și  Investiții;  

- 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; 

- raportul nr.8158/25.07.2018 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  publice 

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

- raportul nr.8134/25.07.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 8112/24.07.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  comerț; 

- proiectul nr. TC 488/ 2018  ”Reabilitarea  clădirii  Policlinica  veche  Slatina”,   faza  D.A.L.I ,  elaborat  de  către  S.C. 

TRANSCOM  CARAIMAN  S.R.L.; 

- 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   pentru  obiectivul de investiții    ”Reabilitarea  

clădirii  Policlinica  veche  Slatina”,   faza  D.A.L.I,   cu  principalii indicatori  tehnico-economici, după  

cum  urmează:      

Valoarea totală ( inclusiv  TVA)                                   11.257.897,775 lei     

 din  care :  

  - construcții-montaj                                              6.727.976,508 lei 

          - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale      1.191.623,815 lei 

  - dotări                                                                              958.737,780 lei  

 Durata de  realizare  a investiției                                                 33 luni 

          Capacități: 

  - regim  de  înălțime                                                                    S+P+2E 

 - suprafața  construită                                                         1.319,00 mp 

 - suprafața  desfășurată                                                        3957,00 mp 

     Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

http://www.cjolt.ro/


 

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

Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al   Consiliului  Județean  Olt  în  vederea  aducerii  la  

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

                                                        PREŞEDINTE 

                Marius  OPRESCU 

                                                              Contrasemnează,                                                                                                 

                                                                  Secretarul   Județului 

                                                                                                              Marinela  Elena  Ilie 

Slatina, 26.07.2018 

Nr.120 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  28 de  voturi ”pentru”,și 1(una) neparticipare la vot.  

                                                            

 

                                                               

                                                              HOTARĂRE 

cu privire la: modificarea organigramei și a statului de funcții  

ale Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7992/20.07.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.      7993/20.07.2018; 

- Raportul nr.7994/20.07.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.8085/24.07.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.8086/24.07.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.8124/25.07.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.8159/25.07.2018 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, 

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

- adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.16597/21.06.2018 și nr.19315/18.07.2018 înregistrate la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.7147/25.06.2018 și nr.7966/19.07.2018; 

- Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina                          nr.10/08.05.2018, 

nr.3/30.05.2018, nr.14/06.06.2018, nr.17/14.06.2018, nr.22/27.06.2018, nr.18/04.07.2018 și nr.38/17.07.2018; 

- prevederile Deciziilor managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.69/31.01.2018, nr.89/09.02.2018, 

nr.92/13.02.2018, nr.97/16.02.2018, nr.101/16.02.2018, nr.121/27.02.2018, nr.135/28.02.2018, nr.141/05.03.2018, 

nr.142/05.03.2018, nr.143-146/06.03.2018, nr.148-149/07.03.2018, nr.185/26.03.2018, nr.208/10.04.2018, 

nr.214/12.04.2018, nr.215/16.04.2018, nr.222/18.04.2018, nr.225/24.04.2018, nr.229/27.04.2018, nr.234/27.04.2018, 

nr.264/03.05.2018, nr.270-272/08.05.2018, nr.281/14.05.2018, nr.287/14.05.2018, nr.307/22.05.2018, 

nr.324/25.05.2018, nr.325/25.05.2018, nr.327/25.05.2018, nr.330/25.05.2018, nr.337/31.05.2018, nr.346/05.06.2018, 

nr.353/07.06.2018, nr.358/11.06.2018, nr.364/13.06.2018, nr.373/14.06.2018, nr.377-379/14.06.2018, 

nr.380/18.06.2018, nr.392/20.06.2018, nr.423/25.06.2018, nr.429-430/28.06.2018, nr.433-434/29.06.2018, 

nr.436/02.07.2018, nr.441/03.07.2018, nr.445/03.07.2018, nr.448/04.07.2018, nr.452-456/09.07.2018, nr.460-

462/09.07.2018, nr.465/10.07.2018, nr.472/17.07.2018, nr.475/18.07.2018 și nr.481-482/19.07.2018 referitoare la 

schimbarea locului de muncă, detașarea, încetarea sau suspendarea contractului individual de muncă, încadrarea în 

funcție a personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

- 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)-c) 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 a) și d)  alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3  și art. 97 alin. (1),  art. 98 coroborat 

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

modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă mutarea a 6 posturi  în 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 : 

a) începând cu data de 01.07.2018: 

- postul de infirmieră, nivel studii G  de la Secția gastroenterologie (poziția nr.80 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 Compartimentul neuropsihiatrie 

infantilă; 

- postul vacant de infirmieră, treaptă debutant, nivel studii G de la Compartimentul neuropsihiatrie 

infantilă (poziția nr.1209 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 gastroenterologie; 

- postul  de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicală, nivel studii PL de la Secția ortopedie 

și traumatologie (poziția nr.424 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 Compartimentul neuropsihiatrie infantilă; 

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

Compartiment neuropsihiatrie infantilă (poziția nr.1204 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 ortopedie și traumatologie; 

 

 

 

 

b) începând cu data de 01.08.2018: 

- postul de asistent medical, gradul  principal, specialitatea medicală, nivel studii PL de la Secția O.R.L. 

(poziția nr.617 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 

Unitatea de transfuzie sanguină;  

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

Unitatea de transfuzie sanguină (poziția nr.1711 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 O.R.L.. 

Art. 2. Începând cu data de 01.08.2018, se aprobă transformarea a 4 posturi vacante  în 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 nefrologie, nivel studii S de la Secția nefrologie – 

Compartiment dializă peritoneală (poziția nr.819 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 rezident anul V, specialitatea nefrologie, nivel 

studii S; 

- postul  vacant de medic specialist, specialitatea obstetrică ginecologie, nivel studii S de la Secția 

obstetrică ginecologie I (poziția nr.915 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 rezident anul V, specialitatea obstetrică ginecologie, nivel 

studii S;  

- postul  vacant de asistent medical, gradul principal, specialitatea laborator, nivel studii PL de la 

Serviciul Anatomie Patologică (poziția nr.1899 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 laborator, nivel studii 

PL;  

- postul vacant de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicală, nivel studii PL de la Serviciul 

Județean de Medicină Legală (poziția nr.1953 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, gradul debutant, specialitatea 

medicină generală, nivel studii PL; 

Art. 3. Începând cu data de 01.08.2018, se aprobă desființarea unor posturi vacante și înființarea unor posturi 

în 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 : 

- desființarea postului vacant de medic specialist, specialitatea diabet zaharat, nivel studii S de la Cabinet 

diabet zaharat, nutriție și boli metabolice II (poziția nr.1992 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); 

- înființarea unui post de medic rezident anul V, specialitatea nefrologie, nivel studii S la Centrul de 

hemodializă; 

- desființarea postului vacant de muncitor necalificat, treaptă I, de la Serviciul  Administrativ, 

Aprovizionare și Transport (poziția nr.2239 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); 

- înființarea unui post de garderobier la Serviciul de primire și externare al bolnavilor – Garderobă. 

Art. 4.  Ca urmare a modificărilor aprobate la art.1-3 din prezenta hotărâre, organigrama și statul de funcții 

ale Spitalului Județean de Urgență Slatina înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu organigrama și statul de 

funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art. 6. 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 și 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 

Instituției Prefectului – Județul Olt.  
 

       PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                     CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                       Secretar al Județului                     

                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 26.07.2018  

Nr.121 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 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:  

,,Modernizare drum județean DJ 546E, km. 15+750-16+750,  L = 1,000 km, comuna Oporelu, județul Olt” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7999/23.07.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 8000/23.07.2018; 

- raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 8001/23.07.2018; 

- raportul nr. 8111/24.07.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

http://www.cjolt.ro/


 

- raportul nr. 8135/25.07.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- raportul nr. 8160/25.07.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Proiectul nr. 43/2018 – Faza D.A.L.I., întocmit de către S.C. E.U. PROJECT CONSULTING 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 546E, km. 15+750 -16+750, L = 1,000 km, comuna Oporelu, județul Olt”, 

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, 26.07.2018 

Nr. 122 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi ,,pentru”  

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 122/26.07.2018  

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

,,Modernizare drum județean DJ 546E, km. 15+750-16+750, L = 1,000 km, comuna Oporelu, județul Olt” 
 

Valoarea totală a investiției cu TVA conform devizului general este 1.851.522 lei  

- Construcții și montaj (cu TVA) = 1.575.032 lei 

- Durata de realizare investiție = 4 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor 

Indicatori tehnici:   

Scurgerea apelor  

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime se vor realiza șanțuri de pământ. 

Pentru asigurarea scurgerii în sens longitudinal se va executa un podeț tubular Ø 600 mm cu lungimea 

de 6,50 m, prevăzut cu cameră de cădere în amonte. 

Pentru asigurarea scurgerii în sens transversal se va executa un podeț tubular Ø 1000 mm cu lungimea 

de 9,00 m, prevăzut cu cameră de cădere în amonte. 

Caracteristicile principale ale construcției vor fi:  

- lungimea drumului : 1.000,00 m, cu două benzi de circulație  

- lățimea părții carosabile : 6,00 m  

- lățimea acostamentelor : 1,00 m, consolidate cu balast (15 cm) 

- lățimea platformei : 8,00 m  

- lățimea benzilor de încadrare : 0,25 m 

Drumurile laterale vor fi amenajate folosindu-se același sistem rutier, pe o lungime de 25,00 m : 4 

bucăți cu partea carosabilă de 3,00 m și o bucată cu partea carosabilă de 4,00 m.  

Structura rutieră pentru partea carosabilă: 

- strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm; 

- strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 - 6 cm; 



 

- fundație superioară din piatră spartă amestec optimal - 15 cm; 

- fundație inferioară din balast - 30 cm.  

Sursa de finanțare: bugetul local al Județului Olt. 
 

Director Executiv 

Cornel MOTOI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însușit 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare 
 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive nr. 7903 din 18.07.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 7904 din 18.07.2018; 

- Raportul comun nr. 7905 din 18.07.2018 al Direcției Tehnice și Investiții și al Direcției Economice, Buget-Finanțe, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr. 8087 din 24.07.2018 al Comisiei pentru muncă și protecție socială, activități sportive și de agrement; 

- Raportul nr. 8110 din 24.07.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Raportul nr. 8120 din 25.07.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;  

- Raportul nr. 8161 din 25.07.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

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

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

- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Olt, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.3 și art.21 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunelor, 

orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  548/1999;  

- Prevederile pct.1, 6, 7 și 8 din Normele Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/1999, 

modificată prin Legea nr. 259/2007;  

- Prevederile art.7 alin.(1) și (3) și art.8 alin.(1) din Legea contabilității nr. 82/1991, (r. 4), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale 

de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

- Raportul de evaluare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al județului Olt nr. 1269 din 15.12.2016 

întocmit de expert autorizat ESD EXPERT OPREA S.R.L., 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3), art.115 alin. (1) lit.c) și art.120 din Legea 

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

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt însușit prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

înlocuiește cu Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt înscris în  anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef al Județului, Direcției Economice, Buget-

Finanțe, Direcției Tehnice și Investiții, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport și Serviciului 



 

Financiar-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii 

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

                                                        PREŞEDINTE 

                                                     Marius OPRESCU 

                                                                                                                      Contrasemnează                                                                                                                          

                                                                                                                Secretar al Județului 

                                                                                                                Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 26.07.2018 

Nr. 123 

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

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: încetare mandat de consilier județean 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7798/16.07.2018 la Proiectul de Hotărâre nr.7799/16.07.2018; 

- Raportul comun nr.7800/16.07.2018 al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul 

Oficial al Județului și al Serviciului Juridic - Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.8121/25.07.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.8151/25.07.2018 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- Demisia începând cu data de 16.07.2018 a domnului Popescu Mircea-Daniel din calitatea de consilier județean, 

înregistrată la Consiliul Județean  Olt sub nr.7784 din 16.07.2018; 

- Referatul constatator nr.7797/16.07.2018 cu privire la încetare mandat de consilier județean; 

- Prevederile art.9 alin.(2) lit.a) și alin.(3), art.10 și art.12 alin.(1) - (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor 

locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.96 lit.a), art.100 și art.101 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016;   

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

ART.1. (1)  Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier județean înainte de expirarea duratei 

normale a acestuia, prin demisie, al domnului Popescu Mircea-Daniel, membru al Partidului Național Liberal -

Filiala Olt, începând cu data de 16.07.2018. 

(2) Se declară vacant locul consilierului judeţean în cauză. 

ART.2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Popescu Mircea-Daniel, Președintelui Comisiei de 

validare a Consiliului Județean Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  
 

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                             Secretar al  Județului 

                                                                              Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 26.07.2018 

Nr.124 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”. 
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HOTĂRÂRE 

 cu privire la: validare mandat de consilier judeţean 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7982/20.07.2018 la Proiectul de Hotărâre  nr.7983/20.07.2018; 

- Adresa Partidului National Liberal - Filiala Olt nr.86/20.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt  sub 

nr.7974/20.07.2018; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.124/26.07.2018 cu privire la încetare mandat de consilier județean; 

- Raportul comun nr.7984/20.07.2018 al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul 

Oficial al Județului și al Serviciului Juridic-Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul Comisiei de validare a Consiliului Județean Olt, 7985/20.07.2018; 

- Raportul nr.8122/25.07.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- Raportul nr.8125/25.07.2018. al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Știinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie 

Copii şi Culte;  

- Raportul nr.8152/25.07.2018 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- prevederile art.31 alin.(3) și (4) și ale art.311 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

- prevederile art.102 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016;  

-  prevederile art.6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În temeiul prevederilor 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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului Băețica Tomel, supleant pe lista 

Partidului National Liberal – Filiala Olt, pentru alegerea Consiliului Județean Olt,  rezultat ca urmare a  

alegerilor locale  din 5 iunie 2016. 

ART. 2. Hotărârea  de validare a mandatului de consilier județean al domnului Băețica Tomel poate fi 

atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul 

celor absenți de la ședință, de la comunicare. 

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Băețica Tomel, Partidului National Liberal - Filiala 

Olt, Președintelui Comisiei de validare a Consiliului Județean Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                Secretar al Județului 

                                                                                                        Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 26.07.2018 

Nr.125   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt 
 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr.7989/20.07.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.7990/20.07.2018; 

- Raportul nr.7991/20.07.2018 al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al 

Județului; 



 

- Raportul nr.8123/25.07.2018 al Comisiei pentru Administrația Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea  

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.8127/25.07.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.8153/25.07.2018 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- adresa Partidului Național Liberal - Filiala Olt nr.87/20.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.7975/20.07.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.100/24.06.2016 cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate în 

principalele domenii de activitate; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.149/29.09.2016 cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a 

Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.15/23.02.2017 cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a 

Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 185/23.11.2017 cu privire la: completarea unor comisii de specialitate 

ale Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 230/21.12.2017 cu privire la: completarea unei comisii de specialitate 

a Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.124/26.07.2018 cu privire la: încetare mandat de consilier județean;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.125/26.07.2018 cu privire la: validare mandat de consilier județean; 

 - prevederile art.98 coroborate cu prevederile art.54 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016; 

În temeiul prevederilor 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 Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă completarea componenței Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 

Servicii Publice și Comerț a Consiliului Județean Olt cu domnul consilier județean Băețica Tomel, al cărui 

mandat a fost validat în ședința ordinară a Consiliului Județean Olt din data de 26.07.2018, ca urmare a 

vacantării locului în comisia respectivă deținut de către domnul Popescu Mircea - Daniel, consilier județean. 

Art.2. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului consilier județean Băețica Tomel, Comisiei pentru 

Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției  Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretar al Judeţului 

                                                                                                             Marinela – Elena ILIE  

Slatina, 26.07.2018 

Nr.126 

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

 

 

 

                                                                          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 IULIE 2018 
 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr.8739/13.08.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.8740/13.08.2018; 

➢ raportul nr.8741/13.08.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.9221/28.08.2018 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. 56202/10.08.2018, comunicat cu adresa 

nr. 56201/10.08.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8684/10.08.2018; 

➢ 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 IULIE 2018, după cum urmează:   

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna 

IULIE 2018 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

IULIE 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 
380.035 61.682 441.717 111,59 3.958,39 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
195.747 40.918 236.665 57,68 4.103,07 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
239.793 44.647 284.440 59,00 4.821,02 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
205.084 47.929 253.013 49,51 5.110,34 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
211.168 53.988 265.156 78,90 3.360,66 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
202.589 38.501 241.090 41,35 5.830,47 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

118.752 18.550 137.302 32,00 4.290,69 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
50.978 12.514 63.492 12,38 5.128,59 

 TOTAL 1.604.146 318.729 1.922.875 442,41 4.346,36 

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, 30.08.2018 

Nr.127    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi „pentru” și    1„neparticipare la vot”.  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  transformare post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 

ca urmare a promovării 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.8867/21.08.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.8868/21.08.2018; 



 

- Raportul nr.8869/21.08.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.9197/28.08.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.9201/28.08.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.9212/28.08.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.4134/01.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.8347/01.08.2018; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.22/26.07.2018; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.136/26.07.2018 referitoare la: 

promovarea și stabilirea salariului de bază al doamnei Cristina-Ioana Iotu – asistent medical în baza examenului de 

promovare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului managementului 

asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică Olt la Consiliul Județean Olt; 

- Protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică Olt și Consiliul 

Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației 

publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației 

publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială), 

pct.2 (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de 

asistenţă medico-socială), lit.a) (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar), subpct.a.4. (Unităţi 

sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială), poziția nr.24,  

În temeiul art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.3, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.08.2018, se aprobă transformarea postului de asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL, din cadrul Secției Psihiatrie II a Personalului Medico – Sanitar (poziția nr.92 în Statul de 

funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare), în post de asistent medical, nivel studii PL, ca urmare 

a promovării în grad profesional superior. 

Art.2. Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod 

corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

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

Managementului Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt  și 

Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                           Secretar al județului 

                                                                           Marinela-Elena ILIE 

 

SLATINA, 30.08.2018 

Nr. 128 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”  



 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul  de investiții ”Montare  post  

trafo  și  grup  generator  electric  aparținând  Spitalului de  Psihiatrie  Cronici-Schitu,  județul  Olt” 
 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 8811/20.08.2018, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 8812/20.08.2018; 

- raportul  nr. 8813/20.08.2018 al  Direcției Tehnice  și  Investiții;  

- 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; 

- raportul nr. 9207/28.08.2018 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  publice 

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

- raportul nr. 9222/28.08.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 9217/28.08.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  comerț; 

- proiectul  ”Montare  post  trafo  și  grup  generator  electric  aparținând  Spitalului de  Psihiatrie  Cronici-Schitu, județul  

Olt”,   faza  P.T.,  elaborat  de  către  S.C. MARKETING & MANAGEMENT  S.R.L.; 

- 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 și  art. 12 din Hotărârea  Guvernului  nr. 907/2016 privind  etapele  de  elaborare  și  

conținutul-cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din  

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

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

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

completările  ulterioare, 
    

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT adoptă   prezenta  hotărâre: 
 

 Art. 1. Se  aprobă  documentația  tehnico-economică   pentru  obiectivul de investiții    ”Montare  post  

trafo  și  grup  generator  electric  aparținând  Spitalului de  Psihiatrie  Cronici-Schitu, județul  Olt”,   faza  

P.T.,   cu  principalii indicatori  tehnico-economici, după  cum  urmează:      

Valoarea   totală   (inclusiv TVA)                                        358.000,00 lei   

 din  care :  

  - construcții-montaj                                                   146.362,59 lei  

Durata  de realizare a investiției                                                   1,5 luni 

         Capacități: 

 Separator  de  racord tip STEPNo                                                   1 buc 

Racord  20 KV: 

   - lungime racord subteran:                                                        40,00 ml          

   -tip și secțiune cablu 20 KV: A2xS(FL)2Y 3x1x150 mmp      120,00 ml 

 Post de transformare  20/0,4 KV–630 KVA                                       1 buc  

    Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

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

Finanțe  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al   Consiliului  Județean  Olt  în  vederea  aducerii  la  

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

  PREŞEDINTE 

                              Marius  OPRESCU 

                                                              Contrasemnează,                                                                                                 

                                                                  Secretarul   Județului 

                                                                                                            Marinela  Elena  Ilie 

Slatina, 30.08.2018 

Nr.129 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  28 de  voturi ”pentru”.  

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Muzeului Județean Olt, ca urmare a promovării 
 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.8979/22.08.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.8980/22.08.2018;  

- raportul nr.8981/22.08.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare; 

- raportul nr.9213/28.08.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.9202/28.08.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- adresa Muzeului Județean Olt nr.677/02.08.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.8377/02.08.2018, prin 

care solicită aprobarea transformării a două posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și 

înlocuit prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/29.03.2018; 

- Decizia Managerului Muzeului Județean Olt nr. 33/31.07.2018 referitoare la promovare în grad profesional și stabilire 

drepturi salariale; 

- Decizia Managerului Muzeului Județean Olt nr. 34/31.07.2018 referitoare la promovare în grad profesional și stabilire 

drepturi salariale; 

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

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

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

al Muzeului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 41 alin.(2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c), 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 Se aprobă transformarea a 2 posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Olt aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost 

modificat și înlocuit prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/29.03.2018, începând cu data de 

01.08.2018, ca urmare a promovării, astfel: 

- postul de inspector de specialitate, grad profesional III, nivel de studii S din cadrul Biroului de Contabilitate, 

Resurse Umane, Informatică și Administrativ al Muzeului Județean Olt (poziția nr.37 în Statul de funcții al 

Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.59/29.03.2018), se transformă în post de inspector de specialitate, gradul profesional II, nivel  de studii S; 

- postul de referent de specialitate, grad profesional III, nivel de studii S din cadrul Serviciului de Restaurare-

Conservare a Patrimoniului al Muzeului Județean Olt (poziția nr.31 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel 

cum a fost modificat și înlocuit prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/29.03.2018), se 

transformă în post de referent de specialitate, grad profesional II, nivel  de studii S. 

Art.2. Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.91/30.07.2015, 

cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.59/29.03.2018, 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 Muzeului Județean 

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

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,   

                                                                           Secretar al județului 

SLATINA 30.08.2018                                                                      Marinela-Elena ILIE     

NR.130 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”. 



 

                                                       

                                                               HOTĂRÂRE 

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

drum județean DJ 546 km 110+750, 0,03 Km, localitatea Teslui, satul Moșteni” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.8702/13.08.2018  cu privire la Proiectul de hotărâre nr.8703/13.08.2018 ; 

-Raportul nr.8704/13.08.2018 al Direcției Tehnice și Investiții; 

- Proiectul nr.44 /2018 – Faza D.A.L.I. întocmit de S.C. E.U. PROJECT CONSULTING S.R.L.; 

-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; 

- 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; 

- Raportul nr. 9223/28.08.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

-Raportul nr. 9208/28.08.2018 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  publice 

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

-Raportul nr. 9218/28.08.2018 al  Comisiei  pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  comerț; 

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

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

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

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

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 546 km 110+750, 0,03 km, localitatea Teslui, satul Moșteni” cu principalii 

indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
        

    PREŞEDINTE 

     Marius OPRESCU 

                                                                                                        Contrasemnează,                                                                                                 

                                                                                                   Secretarul   Județului 

                                                                                                      Marinela  Elena  Ilie 

Slatina, 30.08.2018 

Nr.131 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  28 de  voturi ”pentru”.  

Anexă la Hotărârea CJ OLT nr.131/30.08.2018  

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Refacere drum județean DJ 

546 km 110+750, 0,03 km, localitatea Teslui, satul Moșteni” 
 

Valoarea totală a investiției cu TVA conform devizului general este 1.518.629 lei din care: 

- Construcții și montaj (cu TVA) = 1.208.981 lei 

- Durata de realizare investiție = 9 luni calendaristice 

- Durată de execuție proiect= 1 lună de la data emiterii ordinului de începere 

- Durată de execuție lucrare= 4 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor 

Indicatori tehnici:  

Zidul de sprijin va avea o inaltime a elevatiei de 3.0 m si un radier cu grosime de    0.90 m si o latime 

de 2.40 m, pozat pe un strat de beton de egalizare de 10 cm grosime. Pilotii au un diametru de 0.60 m si o 

lungime de 6 m, masurata de sub radier, si vor fi dispusi pe doua randuri la o interdistanta de 1.50 m. La 

intradosul zidurilor de sprijin se vor executa drenuri alcatuite dintr-o cuneta din beton simplu, peste care se 

va aseza un material granular invelit in geotextil. Drenul va descarca apele subterane colectate, prin 



 

barbacane. Avand in vedere ca suprafata carosabila va fi inchisa si nu a fost determinat un nivel freatic in 

urma realizarea investigatiilor geotehnice, nu este asteptat un aport mare de apa care sa   fie descarcat prin 

barbacane. Astfel, acestea pot sa descarce la nivelul versantului apele colectate fara a fi necesare sisteme de 

colectare si preluare a apelor suplimentare. Lungimea totala a zidului de sprijin este de 43.85m si este 

pozitionat astfel incat sa incadreze zona afectata de fenomenele de alunecare. 

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă:  

Pe toata lungimea de drum afectata de alunecarea de teren se va reface sistemul rutier. Acesta se 

recomanda a fi de tip flexibil pentru a putea prelua mai usor eventualele tasari ale umpluturii din spatele 

lucrarii de sustinere. La marginea partii carosabile se va instala o rigola carosabila avand o lungime astfel 

incat sa incadreze lucrarea de sustinere si sa descarce apele colectate la emisar sau intr-o alta rigola sau sant 

existent. Pe coronamentul lucrarii de sustinere se va monta un parapet de protectie foarte ridicata tip - H4b. 

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 

 

 

 

HOTARÂRE 

cu privire la : modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.9088/24.08.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.      9089/24.08.2018; 

- Raportul nr.9090/24.08.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.9198/28.08.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.9214/28.08.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.9203/28.08.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

➢ adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.21656/09.08.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.8611/09.08.2018; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina   nr.19/30.07.2018, nr.24/30.07.2018, 

nr.31/30.07.2018, și nr.33/30.07.2018; 

➢ prevederile Deciziilor managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.481/19.07.2018, nr.486/23.07.2018, 

nr.487/23.07.2018, nr.500/30.07.2018, nr.505/01.08.2018, nr.507/01.08.2018, nr.516/01.08.2018, nr.524/08.08.2018, 

nr.527/13.08.2018, nr.528/13.08.2018, nr.529/13.08.2018, nr.530/13.08.2018 și nr.95/15.02.2018 referitoare la transfer, 

schimbarea locului de muncă, încetarea contractului individual de muncă, încadrarea în funcție a personalului din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

➢ 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)-c) 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 a), alin.(2) litera c) 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. Începând cu data de 01.09.2018, se aprobă mutarea și transformarea unor posturi  în 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, conform anexei  nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Ca urmare a modificărilor aprobate la art.1 din prezenta hotărâre, organigrama și statul de 

funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu 

organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.2 și nr.3 la prezenta hotărâre.  

Art.3.  Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.5. 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 și Spitalului Județean de Urgență Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  
 

      PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                          Secretar al Județului                     

                                                                                          Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 30.08.2018  

Nr.132  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru”.     

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 
 

Având în vedere:   

- Expunerea de motive nr. 8935/21.08.2018 la Proiectul de hotărâre     nr. 8936/21.08.2018; 

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

Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului nr. 8937/21.08.2018 la Proiectul de Hotărâre pentru completarea „Calendarului 

manifestărilor culturale în anul 2018”;  

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

cu cetățenii nr. 9199/28.08.2018; 

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

9204/28.08.2018; 

- Raportul Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 9215/28.08.2018; 

- Adresa nr. 559 din 14.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8776/14.08.2018, prin care Școala Populară 

de Arte și Meserii solicită introducerea manifestării culturale Expoziția inaugurală „Constantin Brâncuși - Opere 

Reconstituite” în „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018”; 

- Adresa nr. 210 din 21.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8931/21.08.2018, prin care Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt solicită introducerea manifestării culturale „Călușul 

din județul Olt – Cerbul de Aur în an centenar” în „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018”; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 4, art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art. I. „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018”, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 226/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

http://www.cjolt.ro/


 

- După poziţia nr. 344, se introduce poziţia nr. 3441, cu următorul cuprins:  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

manifestării 

Caracter Locul şi perioada de 

desfăşurare 

Organizatori Colaboratori 

                     SEPTEMBRIE                    SEPTEMBRIE                      SEPTEMBRIE                     SEPTEMBRIE 

 

3441 

Expoziția inaugurală 

„Constantin Brâncuși – 

Opere Reconstituite” 

 

Național 

Slatina 

Muzeul Județean Olt 

14-16 septembrie 

Școala Populară de 

Arte și Meserii 

Muzeul Județean Olt 

Sculptorul Rodion Gheorghiță 

     Prof. Constantin Barbu 

- După poziţia nr. 345, se introduce poziţia nr. 3451, cu următorul cuprins:  

Nr. 

crt. 

Denumirea manifestării Caracter Locul şi perioada 

de desfăşurare 

Organizatori Colaboratori 

                    SEPTEMBRIE                    SEPTEMBRIE                      SEPTEMBRIE                     SEPTEMBRIE 

 

3451 

„Călușul din județul Olt –  

Cerbul de Aur în an centenar” 

internațional Brașov 

2 septembrie 

Televiziunea 

Română 

Centrul Județean pentru Conservarea  

și și Promovarea Culturii Tradiționale  

și Cultural Olt 

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

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

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

Populare de Arte și Meserii, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

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

Prefectului - Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                     Marinela-Elena ILIE 

Slatina 30.08.2018 

Nr. 133 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi “pentru”. 

 

 

HOTARÂRE 

cu privire la  schimbarea destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul public al 

Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 9045/23.08.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 9046/23.08.2018; 

- Adresa nr. SP 4231/06.07.2018 a Ministerului Sănătății – Direcția Patrimoniu și IT, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr. 7518/06.07.2018; 

- Raportul nr. 9047/23.08.2018 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 9200/28.08.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 9205/28.08.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

- Raportul nr. 9209/28.08.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Raportul nr. 9216/28.08.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;  

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

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

respective; 

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

interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

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

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

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 58/29.03.2018 cu privire la acordul de principiu pentru schimbarea destinației 

imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de 

Urgență Slatina; 



 

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

Consiliul Județean Olt; 

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

Spitalul Județean Slatina; 

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

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

modificările ulterioare; 

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

ulterioare, 

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

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

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se aprobă schimbarea destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul 

public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina, din spațiu destinat desfășurării 

activităților socio-pedagogice în spațiu destinat desfășurării activităților medicale de sănătate mintală.  

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

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

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

Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                 Contrasemnează                                                                                                                          

                                                                                                              Secretar al Județului 

                                                                                                               Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 30.08.2018 

Nr. 134 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”. 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: - aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de 

management de către domnul Florian Dumitrescu – manager interimar al 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,86; 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a analizei noului proiect 

de management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,86. 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9067/24.08.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.9068/24.08.2018; 

- Raportul nr.9069/24.08.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.9270/29.08.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.9261/29.08.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.9206/28.08.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

- prevederile art.2 alin.(1), art.5 alin.(1) și art.14 alin.(1) și (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări 

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



 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.103/12.08.2010 cu privire la: aprobare organigramă, număr de 

personal, stat de funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 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; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 lit.b) și d), art.3, art.31, art.4 alin.(1), art.5, art.6, art.7 alin.(1), art.9, art.11, art.12 alin.(1), 

art.36 alin.(1), art.37 alin.(2) și art.431 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 

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

completările ulterioare; 

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

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

completări prin Legea nr.185/2014; 

- prevederile Capitolului VI din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea 

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

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

al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

- Anexa nr.3 la Ordinul nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 

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

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

modelului-cadru al contractului de management; 

- prevederile 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.83/31.05.2018 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, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) 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 aprobă Caietul de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de 

către domnul Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 

9,86, prevăzut în anexa nr.1. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management 

al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 

9,86, prevăzut în anexa nr.2. 

Art.3. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse 

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

Olt, domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și 

Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 (2) Caietul de obiective prevăzut la art.1 va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea acestuia la 

sediul şi pe paginile oficiale de internet ale Consiliului Judeţean Olt şi ale Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt. 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                       Secretar al județului 

                                                                                                                            Marinela-Elena ILIE 

Slatina 30.08.2018 

Nr.135 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”. 

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

http://www.cjolt.ro/


 

 

HOTARÂRE 

cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local 

al comunei Oboga, a unei părți din zona drumului județean DJ 643 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9048/23.08.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 9049/23.08.2018; 

- Adresa nr. 3510/07.08.2018 a Primăriei comunei Oboga, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

8499/07.08.2018; 

- Raportul nr. 9050/23.08.2018 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt; 

- Raportul nr. 9210/28.08.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Raportul nr. 9219/28.08.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;  

- Raportul nr. 9262/29.08.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii;  

- Prevederile art.14, art.15, art.22 și art.221 alin.(3) și alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată,  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; 

- 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; 

- Prevederile art.3 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu modificările ulterioare; 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) și art.115 

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

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 

Local al comunei Oboga, a unei părți din zona drumului județean DJ 643. 

          (2). Darea în administrare a zonei drumului prevăzută la alin.(1) se face pentru realizarea de către 

Consiliul Local al comunei Oboga a proiectului „Reabilitare și modernizare podețe, rigole pereate din 

beton și căi de acces pietonale (trotuare) DJ 643  km 33+275 – km 38+821, în comuna Oboga, județul 

Olt”. 

          (3). Zona drumului care se dă în administrare, este situată în intravilanul comunei Oboga, pe ambele 

părți ale drumului județean DJ 643, de la km 33+275 la km 38+821. 

Art.2. După recepția finală a lucrărilor prevăzute la art.1 alin.(2), zona drumului județean DJ 643 dată 

în administrarea Consiliului Local al comunei Oboga, se retransmite în administrarea Consiliului Județean 

Olt. 

Art.3. Predarea-primirea zonei drumului prevăzută la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 

Consiliul Județean Olt și Primăria comunei Oboga, prin grija Direcției Tehnice și Investiții din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei 

hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt și Consiliului Local al comunei Oboga, 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, 30.08.2018 

Nr. 136 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”. 

 

 



 

 

HOTARÂRE 

cu privire la trecerea unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Olt, din 

administrarea Serviciului Județean de Ambulanță Olt în administrarea Consiliului Județean Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9051/23.08.2018 cu privire la proiectul de hotărâre  nr. 9052/23.08.2018; 

- Raportul comun nr. 9053/23.08.2018 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 9211/28.08.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Raportul nr. 9257/29.08.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;  

- Raportul nr. 9263/29.08.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 - Raportul nr. 9266/29.08.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

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

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

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 84/30.07.2015 cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al 

municipiului Caracal și din administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, în domeniul public al Județului Olt 

și în administrarea Consiliului Județean Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 71/25.05.2017 cu privire la: aprobare documentație tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal”; 

- Prevederile art.3 alin.(1) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.858 – 862 alin.(1) şi art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu 

modificările ulterioare, 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) și art.115 

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

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Serviciului Județean de Ambulanță Olt 

asupra unei suprafețe de teren de 948 mp situat în municipiul Caracal, str. Plevnei, nr. 36 B, aflat în 

domeniului public al Județului Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

(2). Revenirea terenului menționat la alin.(1) în administrarea Consiliului Județean Olt se face pentru 

executarea de către Consiliul Județean Olt a obiectivului de investiții „Realizare sediu de ambulanță în 

municipiul Caracal”. 

Art.2. Predarea-primirea suprafeței de teren prevăzută la art.1 se face pe bază de protocol încheiat 

între Serviciul Județean de Ambulanță Olt și Consiliul Județean Olt, prin grija 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 adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

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

Consiliului Judeţean Olt și Serviciului Județean de Ambulanță Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                 Contrasemnează                                                                                                                          

                                                                                                              Secretar al Județului 

                                                                                                               Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 30.08.2018 

Nr. 137 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”. 

 



 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: - aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale (01.01.2017-

31.12.2017) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”-

instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; 

- desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea 

comisiei de soluționare a contestațiilor. 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9094/25.08.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.9095/25.08.2018; 

- raportul nr.9096/25.08.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare; 

- raportul nr.9264/29.08.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.9271/29.08.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.9267/29.08.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11114/20.11.2014 și la Biblioteca Județeană Olt 

,,Ion Minulescu  ˮsub nr.909/20.11.2014, cu modificările ulterioare, încheiat între domnul Paul STĂNESCU, Președintele 

Consiliului Județean Olt și domnul Cârstea Florian – manager al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, pentru 

perioada 20.11.2014 – 13.10.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015 cu privire la aprobarea reorganizării Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de 

Administraţie al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Președinte al Consiliului 

Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24/23.02.2017; 

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit. b), art.27 alin.(1) – (3), art.44 alin.(1), (2) și (4) și art.52 lit.a) din Legea bibliotecilor 

nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 lit. b), art.4, art.15 alin.(1), art.25 alin.(1), art.36, art.37, art.38,  art.40-43 din Ordonanța de Urgență a 

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

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

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

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

completări prin Legea nr.185/2014; 

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

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

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

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

modelului-cadru al contractului de management; 

- prevederile art.2, art.3, art.6 alin.(2)-(4), art.7 alin.(1) și (3), art.8 alin.(1), art.11, art.13 și art.14 din Regulamentul de 

organizare și desfășurare a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt 

,,Ion Minulescu  ˮ - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Olt nr.355/10.08.2018;  

- Raportul de activitate al managerului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“ în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, 

înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1645/13.02.2018; 

- adresa nr.8970/22.08.2018 prin care Consiliul Județean Olt i-a solicitat domnului Dindirică Lucian-Costin – manager al 

Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia Aman ,ˮ acordul pentru a participa, în calitate de membru, la lucrările 

comisiei de evaluare și, de asemenea, să desemneze un specialist din cadrul instituției, pentru a face parte din comisia de 

soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ; 

- adresa Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia Aman  ˮnr.2986/23.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.9037/23.08.2018; 

- adresa nr.8969/22.08.2018 prin care Consiliul Județean Olt i-a solicitat domnului Grigorescu Remus – manager al 

Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul  ˮVâlcea, acordul pentru a participa, în calitate de membru, la lucrările comisiei de 

evaluare și, de asemenea, să desemneze un specialist din cadrul instituției, pentru a face parte din comisia de soluționare a 

contestațiilor la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ;ˮ 

- adresa Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul  ˮVâlcea nr.2095/R/23.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9036/23.08.2018; 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/6928.pdf


 

- adresa nr.8977/22.08.2018 prin care Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare a solicitat 

Serviciului Juridic – Contencios și Direcției Economice, Buget – Finanțe, să desemneze câte o persoană din cadrul 

serviciului/direcției, pentru a face parte din secretariatul comisiei de evaluare a managementului realizat la Biblioteca 

Județeană Olt ,,Ion Minulescu ;ˮ 

- adresa nr.8977/22.08.2018 prin care Serviciul Juridic – Contencios a desemnat o persoană ca membru în secretariatul 

comisiei de evaluare a managementului realizat la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu ;ˮ 

- adresa nr.8977/22.08.2018 prin care Direcția Economică, Buget-Finanțe a desemnat o persoană ca membru în 

secretariatul comisiei de evaluare a managementului realizat la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu .ˮ 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și lit.f), 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. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale (01.01.2017 – 31.12.2017) a 

managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ - instituție publică de cultură din subordinea 

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

Art.2. Se desemnează comisia de evaluare, secretariatul comisiei de evaluare și comisia de soluționare a 

contestațiilor la evaluarea anuală (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt 

„Ion Minulescu”, după cum urmează: 

Comisia de evaluare: 

- Președinte: Nicolae Angela - șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul  

Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Dindirică Lucian-Costin - manager al Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia  

Amanˮ; 

- Membru: Grigorescu Remus - manager al Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanulˮ Vâlcea. 

Secretariatul comisiei de evaluare: 

- Lăzărescu Cătălin-George - consilier, grad profesional asistent, Serviciul Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul 

Județean Olt; 

- Albulescu Ramona – Ioana    - referent, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane 

și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Florescu Victorița        - consilier, grad profesional asistent, Serviciul Financiar- 

Contabilitate al Direcției Economice, Buget – Finanțe, 

Consiliul Județean Olt; 

- Ștefănescu Ana-Venera  - șef serviciu, Serviciul Juridic – Contencios, Consiliul 

Județean Olt. 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Președinte: Vlad Ștefania – Anișoara  - consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul  

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare,  

Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Isvoranu Cristian  - șef serviciu, Serviciul Cercetare-Dezvoltare din cadrul  

Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia Amanˮ 

- Membru: Nicola Alina-Mihaela  - șef serviciu, Serviciul Relații cu Publicul în cadrul  

Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanulˮ Vâlcea. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

nr.355/10.08.2018 și nr.363/23.08.2018, precum și orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.   

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, Bibliotecii 

Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, 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 30.08.2018 

Nr.138 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr 28 de voturi „pentru”. 



 

                                     

                                 Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 138/30.08.2018 

Regulament de organizare și desfășurare a evaluării anuale (01.01.2017 – 31.12.2017)  

a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ,  

instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt 
 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 
 

Art.1. Evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ - instituție 

publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, denumită în continuare autoritate, se 

realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 

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

cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu 

prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut în 

anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

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

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

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

prezentului regulament. 

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

în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare 

alocate pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.  

Art.3. Evaluarea anuală a managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de 

managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ și depus la autoritate în termen de 30 de zile de la data 

depunerii situațiilor financiare anuale.  

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

a) prima etapă: analiza raportului de activitate;  

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

desfășurat la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității.  

Art.5. Evaluarea anuală a managementului se desfășoară conform următorului calendar:  

a) 27.08.2018-29.08.2018 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de 

evaluare;   

b) 30.08.2018 – 04.09.2018 – analiza raportului de activitate și a referatelor-analiză de către 

comisia de evaluare;  

c) 06.09.2018 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

d) aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei şi a concluziilor 

raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, 

conform prevederilor art.41 alin.(3) din ordonanța de urgență; 

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

f) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 

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

acestora.  
 

CAPITOLUL II 

  Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare 
 

Art.6. (1) Pentru desfășurarea evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescuˮ, la nivelul Consiliului Județean Olt se înființează o comisie de evaluare.  

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

prin hotărâre a Consiliului Județean Olt și este compusă dintr-un reprezentant al autorității și 2 specialiști în 

domeniul de activitate al instituției al cărei management este evaluat. 

(3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin.(2) se face de către Consiliul Județean Olt, ținând cont 

de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a instituției 

pentru care se organizează evaluarea.  

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

conform deciziei autorității.  

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

situații:  
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a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a 

numi membrii în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;  

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

încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se face evaluarea managementului;  

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

managerul evaluat.  

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

soluţionare a contestaţiilor.  

(3) Membri comisiilor şi membrii secretariatului comisiei de evaluare au obligaţia de a depune, la 

momentul luării la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie de 

confidenţialitate şi imparţialitate potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament. Declaraţiile 

se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării.  

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

îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia din comisie.  

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

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

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

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

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

comisiei;  

b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi 

stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se vor nota raportul de 

activitate şi interviul;  

c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se 

realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a 

referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate;  

e) se deplasează, după caz, la sediul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ, toţi sau o parte dintre 

membri, desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de 

activitate a acestuia;  

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

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

h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face 

recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de 

management;  

i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei.  

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

activitate şi interviului, este validată de membrii comisiei.  

(3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor comisiei sunt anunţate de către secretariat 

cu cel puţin 24 ore înainte de desfăşurarea acestora.  

Art.9. (1) Membrii comisiei de evaluare au obligația exercitării mandatului cu respectarea 

următoarelor principii:  

a) aplicarea corectă a legii;  

b) prioritatea interesului public;  

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

corectitudine şi conștiinciozitate;  

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

interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;  

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

f) principiul integrităţii morale.  

(2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligaţii:  

a) să cunoască prevederile prezentului regulament, precum şi conţinutul proiectului de management 

aprobat de autoritate;  

b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau 

juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la 

acestea;  



 

c) să participe la şedinţele de lucru şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter 

personal, în condiţiile legii;  

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

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

evaluare;  

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

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

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

a) după finalizarea evaluării activităţii managerului;  

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

c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi 

imparţialitatea;  

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

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

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

nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art.7 alin.(4);  

g) în alte situaţii prevăzute de lege.  

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

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

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

va relua procedura de evaluare.  

(4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al 

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

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

prin hotărâre a Consiliului Județean Olt, după cum urmează:  

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, care are atribuții de coordonare a activității instituției al 

cărei management este evaluat;  

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

Consiliului Județean Olt; 

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

Județean Olt. 

(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:  

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

raportul de activitate şi proiectul de management;  

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

şi de managementul instituției, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, 

întocmește procesele-verbale pentru fiecare etapă şi consemnează notele acordate;  

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

secretariatului comisiei întocmește referatul-analiză cu privire la managementul resurselor umane; 

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

coordonare a activității instituției al cărei management este evaluat, din cadrul secretariatului comisiei, 

întocmește referatul-analiză cu privire la programele/proiectele realizate și managementul instituției; 

b)³ reprezentantul Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul secretariatului comisiei întocmește 

referatul-analiză cu privire la managementul financiar; 

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

de dispozițiile ordonanței de urgență și întocmește contractele civile de prestări de servicii în baza cărora 

membrii comisei de evaluare, ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ai secretariatului 

beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean Olt, 

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

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

confidențialitate şi imparțialitate și ține evidența acestor documente;  

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

notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  
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e) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei şi 

secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, 

după caz, conform prevederilor legale în vigoare;  

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

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

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

întocmit de comisia de evaluare;  

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

j) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul autorității, a rezultatului final al 

evaluării, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de 

la data soluționării acestora;  

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

răspunzând la întrebările acesteia;  

l) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art.12 alin.(5).  
 

CAPITOLUL III 

  Analiza și notarea rapoartelor de activitate 
 

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

subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorității, cu luarea în considerare a 

modelului prevăzut în anexa nr.4 din Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015. 

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

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

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

acordate de fiecare membru al comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două 

zecimale.  

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

(5) În situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membri 

comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 

2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.  

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

comisiei, astfel:  

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

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

(8) Rezultatul evaluării anuale, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la 

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

                                                     CAPITOLUL IV 

                                                      Soluționarea contestațiilor 
 

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

procedurii privind organizarea şi desfășurarea evaluării şi să le depună la Serviciul Resurse Umane și 

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

de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.  

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

depunerea acestora, de către o comisie de soluționare a contestațiilor. 

(3) La nivelul autorității se înființează o comisie de soluționare a contestațiilor pentru instituția al cărei 

management este evaluat, cu respectarea prevederilor art.21 din ordonanța de urgență. 

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

hotărâre a Consiliului Județean Olt, respectiv: un reprezentant al autorității și doi specialiști în domeniul de 

activitate al instituției al cărei management este evaluat.  

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

de evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare.  

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

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

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

b) analizează contestația depusă;  

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

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

  Comunicarea rezultatului evaluării 
 

Art.15. (1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la 

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

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

CAPITOLUL VI 

Dispoziții finale 
 

Art.16. După finalizarea procedurii de evaluare, Consiliul Județean Olt va afișa pe site-ul instituției 

raportul de activitate.  

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

membrii secretariatului vor beneficia, conform art.52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în 

cuantum de 10% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean Olt, precum şi de decontarea 

cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul autorității, pe baza unor contracte 

civile de prestări de servicii conform prevederilor Codului civil.  

Art.18. Toate documentele aferente organizării și desfășurării evaluări managementului se 

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

Art.19. Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului 

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

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

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 

Șef serviciu 

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

Angela NICOLAE 

                                                                 

Anexa la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale (01.01.2017 – 31.12.2017) 

a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ, instituție publică de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Olt 
 

                                                   DECLARAŢIE  

                                       privind confidențialitatea și imparțialitatea 
 

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

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

falsului în declarații, prevăzut de art.326 din Codul penal, următoarele:  

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

competența legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul 

evaluat;  

b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituţia 

publică de cultură pentru care se organizează evaluarea;  

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

d) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata evaluării, 

potrivit legii.  

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

situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această 

situaţie şi mă voi retrage.  

Data                                                                                           Semnătura 
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HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj 

și Olt la servicii medicale de urgență”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT : Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale 

de urgență  

Axa prioritară 8 : Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritatea de Investiții:  8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea 

la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități 

Apel de proiect POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate – Cod apel 422/8. 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 8983/22.08.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 8984/22.08.2018 ; 

➢ raportul nr. 8985/22.08.2018  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 9259/29.08.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 9272/29.08.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

➢ raportul nr. 9268/29.08.2018 al Comisiei pentru cultură , învăţământ activitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie 

copii şi culte 

➢ raportul nr. 9258/29.08.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ  

➢ Prevederile cap. 3. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice 

de Accesare a Fondurilor în cadrul apel proiect POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate – Cod apel 422/8. 

➢ 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 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.e),  alin.(6), lit.a) și 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  „Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii 

medicale de urgență” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2 

”Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, 

apel proiect POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate – Cod apel 422/8. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, 

Dolj și Olt la servicii medicale de urgență”, în  

cuantum de 71.046.230,91 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totala eligibilă a activităţilor derulate in cadrul 

proiectului de catre U.A.T Județul Olt este de 143.990  lei ( inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie pentru cofinanțarea proiectului, a Unității Administrativ Teritoriale 

Județul Olt, respectiv 2% din valoarea eligibilă a  activitatilor derulate in cadrul proiectului de catre Consiliul 

Judetean Olt , în cuantum total de 2.879,80 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția la cofinanțarea proiectului. 

Art 4. Se aprobă parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt  – Partener 5 şi Ministerul 

Sanatatii (Lider de Proiect - Partener 1), Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj (Partener 2),  Spitalul 

Municipal ”Prof.Dr.Irinel Popescu” Bailesti (Partener 3), Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (Partener 4),  

Spitalul Orăşenesc Segarcea  (Partener 6), Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin (Partener 7), 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina (Partener 8), Spitalul Filişanilor (Partener 9), Spitalul Municipal Calafat 

(Partener 10), Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina (Partener 11) si Unitatea Administrativ 

Teritorială Oraşul Segarcea (Partener 12) în vederea implementării în comun a activităţilor proiectului, conform 

Acordului de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata derulării activităţilor întreprinse în 

cadrul proiectului de către Consiliul Judeţean Olt, în scopul implementării acestuia în condiții optime, se vor asigura 

din bugetul propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul Olt. 

Art.6. Sumele reprezentând cheltuieli de întreţinere şi mentenanţă ale activităţilor proiectului pe toată durata 

de valabilitate a contractului de finanţare se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Olt. 

Art.7. Se vor asigura de către UAT Județul Olt, toate resursele financiare necesare implementării activităţilor 

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.8. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze acordul de parteneriat prevăzut în 

anexă precum și toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Consiliului Județean Olt. 

Art.9. 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,  30 august 2018 

Nr. 139 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi “pentru”   

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

 

 

 

HOTĂRĂRE 

cu privire la: -  aprobarea organigramei, a statului de funcții, a Planului de școlarizare pentru                           

anul școlar 2018–2019 pentru Școala Populară de Arte și Meserii; 

- modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii 
 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.9054/23.08.2018 referitoare la Proiectul de hotărâre  nr.9055/23.08.2018; 

- raportul nr.9056/23.08.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.9260/29.08.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- raportul nr. 9269/29.08.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.9273/29.08.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa Școlii Populare de Arte și Meserii nr.558/14.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.8785/14.08.2018 prin care a înaintat Raportul nr.557/14.08.2018 cu privire la modificările aduse statului de funcții, 

planului de școlarizare și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii precum și 

Hotărârea Consiliului de Administrație al Școlii Populare de Arte și Meserii nr.1/01.08.2018; 

- adresa Primăriei comunei Dobrun nr.2244/12.07.2018 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.7710/12.07.2018 și 

transmisă Școlii Populare de Arte și Meserii; 

- adresa Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal nr.252/08.08.2018, înregistrată la Școala Populară de Arte 

și Meserii sub nr.546/09.08.2018; 

- prevederile contractului de management nr.5739/01.06.2016 încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin 

Președinte-domnul Paul Stănescu și domnul Pintea Vivi-Viorel în calitate de manager (director) și anexele la contract; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.152/25.09.2017 cu privire la aprobarea organigramei, a statului de 

funcții și a Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 pentru Școala Populară de Arte și Meserii; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.176/17.12.2015 cu privire la aprobare număr de personal, 

organigramă, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 și Regulament de Organizare și 

Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii; 

- prevederile art.54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii, aprobat  

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.176/17.12.2015; 

- prevederile Dispozițiilor Directorului Școlii Populare de Arte și Meserii nr.125/23.10.2017, nr.130/13.12.2017, 

nr.131/13.12.2017, nr.132/13.12.2017, nr.133/13.12.2017, nr.134/13.12.2017, nr.135/13.12.2017, nr.139/27.12.2017 și  

http://www.cjolt.ro/


 

nr.15/27.03.2018 cu privire la încetare contract individual de muncă, încadrare în funcție și exercitare cu caracter 

temporar a funcției de conducere de director adjunct; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.4 alin.(1)-(3), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) și art.12-14 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea şi desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu 

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

- Studiul de caz al Școlii Populare de Arte și Meserii nr.535/03.08.2018 privind oportunitatea înființării clasei de 

nai/fluier, în localitatea Caracal, județul Olt; 

- Studiul de caz al Școlii Populare de Arte și Meserii nr.538/06.08.2018 privind oportunitatea înființării clasei de dans 

popular, în localitatea Dobrun; 

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

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.a), art.9 și art.28 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Nomenclatorul funcțiilor necesare 

desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia 

funcțiilor prevăzute în anexa nr.I cap.I lit.A pct.5, anexa nr.III cap.I lit.b) pct.7 și cap.V lit.a) precum și anexa nr.VIII 

cap.II lit.B pct.I lit.b) și pct.III la Legea-cadru. 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) 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 şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii, la nivelul 

a 60 de posturi, conform anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018 - 2019 pentru Școala Populară de Arte 

și Meserii, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Școlii 

Populare de Arte și Meserii, înscris în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.176/17.12.2015, 

după cum urmează: 

a) alin.(5) al art.36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(5) Pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar si universitar, care desfășoară activități 

de educație permanenta in cadrul așezămintelor culturale, instituții publice, nivelurile de salarizare se 

stabilesc conform prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare.” 

b) art.42 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Art.42. Consiliul de administrație al Școlii Populare de Arte si Meserii se constituie din patru in 

patru ani din membrii Școlii Populare de Arte  si Meserii și membrii altor instituții având un număr total de 

cinci membri compus din: 

- manager (director) - Președinte; 

- doua persoane desemnate de manager din cadrul Școlii Populare de Arte si Meserii - membri; 

- doi reprezentanți ai Consiliului Județean Olt - membri. ” 

c) după art.42 se introduce un nou articol, art.421, care va avea următorul cuprins: 

“Art. 421. (1) Managerul (directorul) Școlii Populare de Arte și Meserii desemnează prin dispoziție o 

persoană din cadrul instituției în calitate de secretar al Consiliului de Administrație.  

(2) Secretarul nu are calitatea de membru al Consiliului de Administrație și îndeplinește următoarele 

atribuții principale: 

a) convoacă membrii Consiliului de Administrație la solicitarea Președintelui consiliului; 

b) întocmește, redactează și semnează alături de membrii Consiliului de Administrație întreaga 

documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al ședinței și hotărârea; 

c) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a activității Consiliului de 

Administrație.” 

d) la alin.(1) al art.44 se abrogă liniuța 8; 

e) la alin.(1) al art.46 după litera b) se introduce litera c), care va avea următorul cuprins: 

“c) personal care ocupă alte funcții necesare desfășurării activității instituției.” 

f) alin.(4) al art.46 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(4) Pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar, care desfășoară activități de 

educație permanentă în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii nivelurile de salarizare se stabilesc 

conform prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.” 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile art.1 și 

art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.152/25.09.2017.  



 

Art.5. Anexele nr.1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.09.2018, se comunică Direcției Economice, 

Buget-Finanțe, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii 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, 30.08.2018  

Nr.140  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru” 

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