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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 

 

 
         

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 9679/10.09.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 9680/10.09.2018; 

- raportul nr. 9681/10.09.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr. 9880/14.09.2018 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; 

- prevederile art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 

completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificari prin Legea 

nr.187/2018; 

- adresa nr. 21878/13.08.2018 a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

8698/13.08.2018; 

- Contractul nr.7046/28.08.2018 înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.9230/28.08.2018 încheiat între Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Olt si Consiliul Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 22/02.02.2018 cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2018 a unei 

sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, 

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 Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 344.000 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. Se aprobă modificarea utilizării sumei de 1.000.000 lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat 

la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul pe anul 2018, prin 

diminuarea cu aceeasi suma a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2017, aprobată initial prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 22/02.02.2018, pentru finanțarea 

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018. 

Art.3. 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 Județului Olt 

                                                                             Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 17.09.2018 

Nr. 141     

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 de voturi „pentru”. 

 

 

 

 



 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

 

 
 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 9682/10.09.2018, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr. 9683/10.09.2018; 

-   Raportul nr. 9684/10.09.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

-   Raportul nr. 9883/14 .09.2018 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) si art. 36 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.27 alin.(1) lit.a) si alin.(3), anexei nr. 3 și anexei nr. 6 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.78/2018 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

-  Referatul nr. 8645/10.08.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Raportul nr. 8481/07.08.2018 al Serviciului dezvoltare regionala, aprobat de ordonatorul principal de credite;  

- Raportul nr. 8400/03.08.2018 al Serviciului dezvoltare regionala, aprobat de ordonatorul principal de credite;  

- Adresa nr. 819/09.08.2018 a Bibliotecii Judetene Olt „Ion Minulescu”, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 

8693/13.08.2018; 

- Adresa nr. 1443/13.08.2018 a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale „Doina Oltului”, 

inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 8788/14.08.2018; 

- Adresa nr. 3920393/10.08.2018 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Matei Basarab” al Judetului Olt, 

inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 8652/10.08.2018; 

- Adresa nr. 21878/13.08.2018 a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

8698/13.08.2018;  

- Nota de fundamentare nr.716/20.08.2018 a Muzeului Judetean Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

8854/20.08.2018; 

- Contractul nr.7046/28.08.2018 inregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.9230/28.08.2018 încheiat între Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Olt si Consiliul Județean Olt; 

- Nota de fundamentare nr.4860/10.09.2018 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 9656/10.09.2018; 

- Adresa nr. 58490/24.08.2018 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 9073/24.08.2018; 

- Referatul de necesitate nr.8771/14.08.2018 al Serviciului dezvoltare regionala, aprobat de ordonatorul principal de 

credite; 

- Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcata pe categorii de bunuri repartizate la capitolul 66.10 „Sanatate”, 

înregistrată la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina cu nr.24404/06.09.2018, transmisă la Consiliul Județean Olt și 

înregistrată sub nr. 9573/06.09.2018. 

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

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

ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

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

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

Art.2. Se 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  rectificarea fiselor obiectivelor de investitii: 

- „Modernizare drum judetean DJ 657B, km 26+400-27+500,L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura” conform anexei nr.3; 

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

anexei nr.4; 

- „Modernizare drum judetean DJ 641, km 10+045-12+945, L=2,900 km, comuna Cezieni” conform anexei nr.5; 



 

- „Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) – Slatina (intersecție DN65) - Verguleasa 

(intersecție DN67B)”,  conform anexei nr.6; 

- „Modernizare, reabilitare si recompartimentare Pavilion Materno- Infantil (etaj 2, etaj 3 partial - Corp A Sali 

nasteri: etaj 5, etaj 6 si etaj 9) - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judetul Olt”, conform anexei nr.11; 

- „Extindere si schimbare destinatie corp C1, demolare corp C2, C3, C4, C5 la imobil Cresa nr. 1 in vederea 

aducerii in stare de functionare si desfasurarii de activitati medicale, str. Trandafirilor nr.2B, Spitalul Judetean de 

Urgenta Slatina, Judetul Olt”, conform anexei nr.12; 

- „Modernizare, reabilitare si recompartimentare Bloc Medicala - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Jud. Olt”, 

conform anexei nr. 13; 

Art.4. Se aproba fisele  obiectivelor de investitii: 

- „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice  la Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” 

proiect POR 2014-2020 cod SMIS 116121, conform anexei nr.7; 

- „Restaurare, consolidare si modernizare Casa Fantaneanu-Centrul Eparhial Social Cultural” proiect POR 2014-

2020/5/5.1/1 cod SMIS 116432”, conform anexei nr. 9. 

- „Montare post trafo si grup generator electric aparținând Spitalului de Psihiatrie Cronici-Schitu, județul Olt”, 

conform anexei nr. 17. 

Art.5. Se aprobă rectificarea listelor pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri 

repartizate, la capitolul:  

- 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 „Autoritati executive”, pe anul 2018, conform 

anexei nr.8; 

- 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” subcapitolul 61.02.05 „Protectie civila şi protecţia contra 

incendiilor” pentru anul 2018, conform anexei nr.10; 

- 66.10 „Sanatate” subcap.66.10.06 „Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi” paragraful 66.10.06.01 „Spitale 

generale”, pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina pe anul 2018, conform anexei nr.14; 

- 66.10 „Sanatate” subcap.66.10.06 „Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi” paragraful 66.10.06.01 „Spitale 

generale”, pentru Proiectul „Spitalul Județean de Urgență Slatina, - Centrul de excelenta pentru instruirea 

personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in contextul transnational 

inovativ'' cod SMIS 109073 pe anul 2018, conform anexei nr.16. 

Art.6. Se aproba lista pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcate pe categorii de bunuri, la capitolul 67.10 

„Cultura, recreere si religie”, paragraful 67.10.03.03 „Muzee” – pentru „Muzeul Județean Olt” pe anul 2018, 

conform anexei nr. 15. 

Art.7. Se aproba rectificarea Listei lucrarilor de administrare, intretinere, reparatii curente si investitii pe 

drumurile judetene, în anul 2018,  cat si a Listei obiectivelor de investiții și „Alte cheltuieli de investiții” defalcată 

pe categorii de bunuri, pe anul 2018, conform anexelor nr.18 si 19. 

Art.8. Anexele nr. 1-19  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9. Prezenta   hotărâre   se   comunică    Direcției Economice,  Buget - Finanțe,  Serviciului  Buget,  

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

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

- Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                                 Contrasemnează,   

                                                                                                                           Secretarul Județului Olt 

                                                                                                                             Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 17.09.2018 

Nr.142 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi „pentru” . 

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

 

 

 

 

 

http://www.cjolt.ro/


 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: consultarea cetățenilor județului, prin referendum,   

 referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 

 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9836/13.09.2018 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr. 9837/13.09.2018;  

- Raportul comun nr.9838/13.09.2018 al Serviciului Administraţie Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul 

Oficial al Județului și al Serviciului Juridic – Contencios;  

- Raportul nr.9877/14.09.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.9878/14.09.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Adresa Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Filiala Județului 

Olt, nr.65/09.08.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.8298/10.08.2016, prin care se propune reîntregirea 

denumirii județului OLT-ROMANAȚI; 

- Adresa Patronatului Național Român Teritorial Oltenia, Filiala Dolj-Craiova, nr.364/21.04.2017, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.3964/21.04.2017, prin care se solicită, în numele mai multor intelectuali și cetățeni din 

județul Olt, organizarea unui referendum local privind atribuirea denumirii OLT-ROMANAȚI județului Olt; 

- Prevederile art.2 alin.(2), art.5, art.13 alin.(1) și (2), art.14 alin.(1), art.16, art.30, art.36, art.61 lit.b) din Legea 

nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Prevederile art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă organizarea referendumului județean în județul Olt, având ca obiect consultarea 

cetățenilor din județul Olt cu privire la atribuirea denumirii Olt – Romanați județului Olt. 

Art.2. Cu ocazia referendumului județean, cetățenii județului Olt sunt chemați să se pronunțe prin 

„DA” sau „NU” la întrebarea: 

„SUNTEȚI DE ACORD CU ATRIBUIREA DENUMIRII OLT – ROMANAȚI JUDEȚULUI OLT?” 

Art.3. Se stabilește ziua de duminică 7 octombrie 2018, ca dată de desfășurare a referendumului 

județean având ca obiect consultarea cetățenilor din județul Olt cu privire la atribuirea denumirii Olt – 

Romanați județului Olt. 

Art.4. Sumele necesare organizării și desfășurării referendumului județean se suportă din bugetul 

județului Olt, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt pentru a aproba, prin dispoziție, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor referitoare 

la organizarea și desfășurarea referendumului județean din data de 7 octombrie 2018, având ca obiect 

consultarea cetățenilor din județul Olt cu privire la atribuirea denumirii Olt – Romanați județului Olt.   

Art.6. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Olt pentru a coordona din punct de vedere 

tehnic organizarea referendumului și de a lua toate măsurile legale și necesare pentru respectarea legalității 

tuturor activităților aferente. 

Art.7. (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin afișare la sediul Consiliului Județean 

Olt, prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Olt și prin orice mijloace de informare în masă, prin grija 

secretarului județului Olt. 

(2) De la data aducerii la cunoștință publică începe campania pentru referendum. 

Art.8. Pe data adoptării hotărârii, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.130/24.08.2017, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/12.09.2017. 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, Direcțiilor, 

Arhitectului Șef, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 



 

Consiliului Judeţean Olt, Președintelui Tribunalului Olt, primarilor unităților administrativ-teritoriale din 

județul Olt, Autorității Electorale Permanente, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului 

– Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                           Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 17.09.2018 

Nr.143 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23  voturi ,,pentru”, 3 voturi ,,împotrivă” și  1 ,,abținere”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

 

 
 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr.9822/ 13.09.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 9823/13.09.2018; 

-  Raportul nr.9824/13.09.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.9879/14.09.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

 - Raportul nr. 9876/14.09.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

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

ulterioare; 

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

modificările  și completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 alin.(2), art. 5, art.13, art.14. art.16 și  art. 61 lit. b) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și 

desfășurarea referendumului, 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; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/17.09.2018, cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt. 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta  hotărâre: 
 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 900 mii lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția 

Consiliului Judetean Olt, prevăzut in bugetul Judetului Olt  pe anul 2018, pentru organizarea si desfăsurarea 

referendumului  având ca obiect consultarea cetățenilor județului, referitor la atribuirea denumirii Olt-

Romanați județului Olt. 

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

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

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

de 900 mii lei și se suplimentează cu aceeași sumă la capitolul 54.02 „Autorități publice si acțiuni externe”, 

subcapitolul 54.02.50 „Alte servicii publice generale”. 

 



 

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

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

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

Prefectului - Judeţul Olt . 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                      Contrasemnează, 

                                                                                                     Secretarul Judeţului Olt 

                                                                                                      Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 17.09.2018 

Nr. 144 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 23 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” și 1 „abținere”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.143/17.09.2018 cu privire la consultarea 

cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt 

 
 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10066/19.09.2018 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr. 10067/19.09.2018; 

- Raportul comun nr.10068/19.09.2018 al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile Locale și Monitorul 

Oficial al Județului și al Serviciului Juridic – Contencios;   

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

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (3) și art. 152 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin  art. I pct.1 și pct. 2 din OUG nr. 

86/18.09.2018, coroborate cu prevederile art. II alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 86/18.09.2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele 

măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției; 

- Programul calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 743/18.09.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800/18.09.2018; 

- Punctul de vedere al Autorității Electorale Permanente exprimat prin Adresa nr.16764/19.09.2018, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.10058/19.09.2018, ca răspuns la Adresa nr. 10014/18.09.2018 a Consiliului Județean Olt; 

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

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

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.143/17.09.2018 cu privire la consultarea cetățenilor 

județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanați județului Olt se modifică după 

cum urmează: 

1. Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 3. Se stabilesc zilele de 6 și 7 octombrie 2018 ca date de desfășurare a referendumului județean 

având ca obiect consultarea cetățenilor din județul Olt cu privire la atribuirea denumirii Olt – Romanați 

județului Olt”. 

2. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. Acțiunile specifice privind organizarea și desfășurarea referendumului județean din datele de 6 

și 7 octombrie 2018 având ca obiect consultarea cetățenilor din județul Olt cu privire la atribuirea denumirii 

Olt – Romanați județului Olt, date care coincid cu datele de desfășurare a referendumului național pentru 

revizuirea Constituției, se realizează, în conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, 

introdus prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 86/18.09.2018, cu respectarea acțiunilor, termenelor, 

responsabilităților și în modalitățile înscrise în Programul calendaristic al referendumului național pentru 

revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 743/18.09.2018, 

care se aplică în mod corespunzător.” 



 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, Direcțiilor, 

Arhitectului Șef, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Președintelui Tribunalului Olt, Biroului Electoral de Circumscripție Județean Olt 

constituit pentru referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, primarilor 

unităților administrativ-teritoriale din județul Olt, Autorității Electorale Permanente, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt, și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului județului Olt.  

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                      Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 19.09.2018 

Nr. 145 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi ,,pentru” și 1 ,,abținere” 

 

 

 

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 AUGUST 2018 

 
 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.9965/18.09.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.9966/18.09.2018; 

➢ raportul nr.9967/18.09.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.10332/25.09.2018 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. 62597/11.09.2018, comunicat cu adresa 

nr. 62598/11.09.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9745/11.09.2018; 

➢ 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 AUGUST 2018, după cum urmează:   

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna 

AUGUST 2018 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

AUGUST 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 
375.683 56.189 431.872 110,19 3.919,34 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
197.171 28.100 225.271 57,06 3.947,97 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
249.073 37.010 286.083 59,00 4.848,86 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
212.386 43.917 256.303 50,00 5.126,06 



 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
206.389 47.149 253.538 80,35 3.155,42 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
214.855 32.060 246.915 41,00 6.022,32 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

Draganesti Olt 

105.616 27.234 132.850 32,00 4.151,56 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Băbiciu 
49.183 11.796 60.979 13,00 4.690,69 

 TOTAL 1.610.356 283.455 1.893.811 442,60 4.278,83 

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, 27.09.2018 

Nr.146 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru” și   1„neparticipare la vot”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt 

„Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017-31.12.2017) și aprobarea continuării exercitării managementului de 

către domnul Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 
  

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10.003/18.09.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.10.004/18.09.2018; 

- Raportul nr.10005/18.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10304/25.09.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.10311/25.09.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.158/16.10.2014 referitoare la numire în funcția de manager (director) al 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”; 

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

Consiliului Județean Olt și managerul (directorul) Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, domnul Cârstea Florian, 

pentru perioada 20.11.2014-13.10.2018, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11114/20.11.2014 și la Biblioteca 

Județeană Olt „Ion Minulescu” sub nr.909/20.11.2014, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.12 alin.(8) și art.15 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 Hotărîrea Consiliului Județean Olt nr.138/30.08.2018. 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.9623/07.09.2018 înaintată domnului Cârstea Florian – manager al Bibliotecii 

Județene Olt „Ion Minulescu”, prin care i-a fost comunicat rezultatul evaluării; 

- Anunțul nr. 9807/13.09.2018 prin care Consiliul Județean Olt a adus la cunoștința publică  rezultatul final al evaluării 

anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, instituție publică de cultură 

din subordinea Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Raportului final nr.9574/06.09.2018 al comisiei de evaluare a managementului Bibliotecii Județene Olt 

„Ion Minulescu”, desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 138/30.08.2018; 

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

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

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

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

modelului-cadru al contractului de management; 



 

- prevederile art.II din Ordonanţa de urgenţă 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 art.2 alin.(2) art.23 lit.b), art.27 alin.(1)-(2) și art.52 lit.a) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2, art.4, art.15 alin.(1), art.25 alin.(1), art.36 alin.(1), art.41 alin.(1) și (3), art.42 alin.(4) și art.43 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu 

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

- 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, 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă rezultatul final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescu” (perioada 01.01.2017-31.12.2017), concretizat în nota finală 9,93, notă obținută de domnul 

Cârstea Florian – manager al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, conform Raportului final 

nr.9574/06.09.2018 al comisiei de evaluare desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

138/30.08.2018. 

 Art.2. Se aprobă continuarea exercitării managementului pentru domnul Cârstea Florian - manager al 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, până la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul 

de management, respectiv 13.10.2018. 

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

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

completările ulterioare. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 

nr.398/13.09.2018 referitoare la aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017-31.12.2017), concretizat în nota finală 9,93, 

notă obținută de domnul Cârstea Florian – manager al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” precum și 

orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Resurse 

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

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, domnului Cârstea Florian, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                       Secretar al județului 

                                                                                                                       Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 27.09.2018 

Nr. 147 

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

   
 

 

HOTĂRÂRE 

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

termică Bloc Central (Corp C1 + Corp C10)” la Spitalul  Județean de Urgență Slatina 

 

 
 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 9853/14.09.2018, cu  privire  la  proiectul de  hotărâre  nr. 9854/14.09.2018; 

- raportul  nr. 9855/14.09.2018  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. 10352/26.09.2018 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  publice 

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

- raportul nr. 10333/25.09.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 10328/25.09.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  comerț; 

- proiectul nr. 4/2018  ”Reabilitare termică  Bloc  Central (Corp C1 + Corp C10)”  la Spitalul  Județean de Urgență  

Slatina,   faza  D.A.L.I ,  elaborat  de  către  S.C. ESRAR MATCONS 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    ”Reabilitare 

termică  Bloc  Central (Corp C1 + Corp C10)”  la Spitalul  Județean  de  Urgență  Slatina,  faza  D.A.L.I,   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, Direcției Economice Buget - 

Finanțe 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, 

                                                                                              Secretarul  Județului 

                                                                                                                      Marinela - Elena  Ilie 

Slatina, 27.09.2018 

Nr.148 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  31 de  voturi ”pentru”. 

 

                                                                                            

 

Anexă  la Hotărârea  nr.148/27.09.2018 
 

Principalii  indicatori  tehnico-economici pentru  obiectivul  de  investiții  

”Reabilitare termică  Bloc  Central (Corp C1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina   
 

1. Indicatori economici: 

Valoarea totală(inclusivTVA)                                                     8.099.497,610 lei   

 din  care :  

  - construcții-montaj                                                   6.266.678,497 lei  

     2. Durata de realizare a investiției:                                                    12 luni 

     3. Indicatori tehnici: 

Sistem termoizolant  cu  vată  bazaltică 10 cm                                  6.400,00 mp 

Tencuială decorativă la fațade                                                           6.600,00 mp 

Șarpantă  din lemn pe scaune, inclusiv ignifugare                            3.650,00 mp 

Învelitoare din tablă tip LINDAB cu accesorii                                     4.745,00 mp 

Astereală din scânduri rășinoase inclusiv ignifugare                         4.745,00 mp 

Streașină înfundată din lamele profilate p.v.c. cu accesorii                  350,00 mp 

Pazie la streașina din lamele profilate din p.v.c. cu accesorii                495,00 m  

Strat  termoizolație  in pod cu vată minerală de 15 cm grosime        1.495,00 mp 



 

Uși  din aluminiu  cu barieră termică cu accesorii de montaj                130,00 mp 

Ferestre din aluminiu cu barieră termică cu geam termopan             1.730,00mp 

Glafuri exterioare  din  p.v.c.                                                              1.220,00 mp 

Sursa de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

 

 

 
 

                                                 PREŞEDINTE 

          Marius OPRESCU 

                                                                                                 Contrasemnează,                                                                                                 

                                                                                                   Secretarul  Județului 

                                                                                                                             Marinela  Elena  Ilie 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare post vacant  în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ 

 

 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10052/19.09.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.10053/19.09.2018; 

- Raportul nr.10054/19.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10323/25.09.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.10305/25.09.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și 

Culte; 

- Raportul nr.10313/25.09.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa nr. 930/17.09.2018 a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ,ˮ înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9893/17.09.2018; 

- prevederile Dispoziției Directorului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu  ˮ nr.7/08.02.2018 referitoare la încetare contract 

individual de muncă prin pensionare pentru limită de vârstă; 

- 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 Regulament 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 art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.44 alin.(1), (2) și (4) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

- prevederile art.1 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.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și Anexa nr.III - Cap.II, pct.II lit.b) poziția nr.1 din Legea - cadru 

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

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant de bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S din 

cadrul Serviciului Relații cu publicul, comunicarea colecțiilor, activități culturale și asistență metodică 

(poziția nr.6 în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ‘’, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015, cu modificările ulterioare) în post de bibliotecar debutant, nivel 

studii S. 
  Art.2 Statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.175/17.12.2015, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu prevederile art.1 din prezenta 

hotărâre. 

 

 

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


 

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului Resurse Umane şi 

Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Bibliotecii Județene 

Olt ,,Ion Minulescuˮ 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, 27.09.2018 

Nr. 149 

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

 

              

                       

HOTĂRÂRE 

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

„Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

 
 

Având în vedere:     

- expunerea de  motive nr. 9856/14.09.2018, cu privire la proiectul de hotărâre nr. 9857/14.09.2018; 

- raportul nr. 9858/14.09.2018 al  Direcției Tehnice și Investiții;   

- raportul nr. 10353/26.09.2018 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- raportul nr. 10350/26.09.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al  județului; 

- raportul nr. 10329/25.09.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  comerț; 

- 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; 

- proiectul nr. 6/2018 „ Construire Pasarela Legătura Pavilion Central- Pavilion Medicală”– Spitalul Județean de 

Urgență Slatina,  faza  S.F,  elaborat  de  către  S.C. ARX DECENS S.R.L. București; 

- 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. 7 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 „Construire 

Pasarela Legătura Pavilion Central- Pavilion Medicală” – Spitalul Județean de Urgență Slatina, faza S.F, 

cu  principalii indicatori  tehnico-economici, după cum urmează:      

1. Indicatori  economici: 

Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                                 1152650,81 lei   

 din  care:  

      - construcții-montaj                                                       864861,21 lei  

2.Durata de  realizare  a investiției                                                          6   luni 

          3. Indicatori tehnici: 

  - suprafața construită                                                                         180,00 mp 

 - suprafața desfășurată                                                                     180,00 mp 

 - numărul de beneficiari  direcți                                                      300 - persoane 

        Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

 



 

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

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

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

Prefectului - județul  Olt. 

 

PREŞEDINTE 

                             Marius  OPRESCU 

 

                                                                                                     Contrasemnează,                                                                                                 

                                                                                                        Secretarul Județului 

                                                                                                                                Marinela  Elena  Ilie 

Slatina, 27.09.2018 

Nr. 150 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi ”pentru”. 

 

 

 
 

HOTĂRÂRE                                                                                                                                                           

          cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de 

Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina, pentru anul școlar 2018 - 2019 

 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10098/20.09.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.10099/20.09.2018; 

- raportul nr.10100/20.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.10307/25.09.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.10314/25.09.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.10324/25.09.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- adresa Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina nr.2553/12.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9780/12.09.2018; 

- prevederile art.1, art.42 alin.(9), art.81, art.94 alin.(2), art.96 alin.(1), (3) și (7), art.99 alin.(1) și art.100 alin.(1), (3) și (4) 

din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și alin.(3) și art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4) din Metodologia-cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.3 alin.(1), (5) și (6), art.4, art.14, art.15 alin.(1), (3), (5) și (10) și art.16 din Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, înscris în anexa la Ordinul Ministrului Educației și 

Cercetării Științifice nr.4624/2015; 

- prevederile art.3 din Regulamentul de ordine interioară al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina 

nr.2310/18.09.2016, 

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

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

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, domnul IORDACHE Adrian, consilier 

județean, ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina, pentru 

anul școlar 2018 - 2019. 

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

aplicabilitatea.  

 



 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului IORDACHE Adrian, Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean 

și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

       PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                          Secretar al Județului                     

                                                                                                           Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 27.09.2018  

Nr.151  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi “pentru” și o neparticipare la vot 
 

 

 

       HOTĂRÂRE                           

 cu privire la:      -   aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale 

(20.11.2014–13.10.2018) 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 la evaluarea finală (20.11.2014 – 13.10.2018) a 

managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ, instituție publică 

de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt. 

 
 

Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.10101/20.09.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.10102/20.09.2018; 

- raportul nr.10103/20.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.10308/25.09.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.10315/25.09.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa nr.9821/13.09.2018 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 finală a managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ; 

- adresa Bibliotecii Județene Dolj ,,Alexandru și Aristia Aman  ˮnr.3262/13.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.9832/13.09.2018; 

- adresa nr.9827/13.09.2018 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 finală a managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ;ˮ 

- adresa Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanul  ˮVâlcea nr.2338/R/17.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9931/17.09.2018; 

- adresa nr.9826/13.09.2018 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.9826/13.09.2018 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.9826/13.09.2018 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 

- 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 21.11.2014 – 13.10.2018; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.114/28.04.2016 referitoare la aprobare rezultat final la 

evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu ;ˮ aprobarea continuării exercitării 

contractului de management de către managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu ;ˮ 

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

anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, Muzeului Județean Olt, Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; aprobarea 

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

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

Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.147/27.09.2018 cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea 

anuală a managementului Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017 – 31.12.2017) și aprobarea 

continuării exercitării managementului de către domnul Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescu”; 

- 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.158/16.10.2014 referitoare la numire în funcția de manager (director) 

al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu”; 

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.27 alin.(1)-(3), art.52 lit.a) și art.56 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2, art.4-5, art.15 alin.(1), art.36, art.37, art.38 alin.(1)-(3) și 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, 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale (20.11.2014 – 

13.10.2018) 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 constituie comisia de evaluare la evaluarea finală (20.11.2014 – 13.10.2018) a 

managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, în următoarea componență: 

- 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. 

 

Art.3. Se numește secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea finală (20.11.2014 – 13.10.2018) a 

managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, în următoarea componență: 

- Vlad Ștefania – Anișoara           - consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul  

                                                              Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare,                        

                  Consiliul Județean Olt; 

- Nedelcu Ana Maria                         - inspector, grad profesional superior, Serviciul Resurse 

                                                              Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul  

                                                              Județean Olt; 

 



 

- Biolaru Ionica             - inspector, grad profesional superior, Serviciul Financiar –      

                                                              Contabilitate al Direcției Economice, Buget – Finanțe,  

                                                            Consiliul Județean Olt;  

- Ruță Alin – George                          - consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul Juridic– 

                                                              Contencios, Consiliul Județean Olt. 

Art.4. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală (20.11.2014 – 

13.10.2018) a managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, în următoarea componență: 

- Președinte: Bocai Laura       - consilier, 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 Informare, Comunicare, Programe și   

                                                          Proiecte din cadrul Bibliotecii Județene ,,Antim Ivireanulˮ 

                                                          Vâlcea. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 

nr.402/17.09.2018, precum și orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.                                    

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

Contabilitate, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, persoanelor nominalizate 

la art.2-4 din prezenta hotărâre, 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, 27.09.2018  

Nr.152  

 

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

 
 

  Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.152/27.09.2018  

  
                                                                                       

Regulament de organizare și desfășurare a evaluării finale (20.11.2014 – 13.10.2018) a managementului pentru Biblioteca 

Județeană Olt „Ion Minulescuˮ - instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt 
   

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

Art.1. Evaluarea finală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ, instituție publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Județean Olt, se realizează de către Consiliul Județean Olt, denumită în continuare autoritate în 

conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a 

evaluării managementului prevăzut în anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-

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

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

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

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

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

20.11.2014 – 13.10.2018, pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ. 

Art.3. - (1) Evaluarea finală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ se face pe baza raportului de 

activitate întocmit de managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ.  

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

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

Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015. 

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

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

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

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

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

întreaga perioadă de management. 

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

a) prima etapă: analiza raportului de activitate;  

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

sediul autorității, conform deciziei autorității.  

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

a) până la data de 26.09.2018 – depunerea raportului de activitate;  

b) 27.09.2018 – 28.09.2018 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;  

c) 01.10.2018 – 03.10.2018 – analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către comisia de evaluare;  

d) 04.10.2018 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

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

de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform prevederilor art.41 

alin.(3) din ordonanța de urgență; 

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

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

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

CAPITOLUL II 

  Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare finală 
 

Art.6. - (1) Pentru desfășurarea evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ, la nivelul 

autorității se înființează o comisie de evaluare.  

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

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

al căror management este evaluat. 

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

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

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

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

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

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

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

încheiate cu Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ.  

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

evaluat.  

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

contestațiilor.  

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

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

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

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

va dispune înlocuirea acestuia din comisie.  

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

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

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

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

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

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

stabilesc punctajul și grila de evaluare pentru criteriile și subcriteriile în baza cărora se vor nota raportul de activitate și 

interviul;  

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

acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

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

referatelor-analiză întocmite de secretariat și a proiectului de management aprobat de autoritate;  

e) se deplasează, după caz, la sediul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ, toți sau o parte dintre membri, 

desemnați cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activității managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;  

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

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

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

recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management; 

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

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

interviului, este validată de membrii comisiei.  

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

înainte de desfășurarea acestora.  

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



 

a) aplicarea corectă a legii;  

b) prioritatea interesului public;  

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

corectitudine şi conștiinciozitate;  

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

interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;  

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

f) principiul integrităţii morale.  

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

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

autoritate;  

b) să aducă la cunoștința autorității orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau 

juridice care ar putea să le afecteze independența sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;  

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

condiţiile legii;  

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

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

finală;  

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

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

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

a)  după finalizarea evaluării finale a activității managerului;  

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

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

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

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

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

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

g) în alte situații prevăzute de lege.  

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

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

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

de evaluare.  

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

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

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

Consiliului Județean Olt, după cum urmează:  

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

specialitate al Consiliului Județean Olt;  

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, care are atribuții de coordonare a activității instituției al cărei 

management este evaluat;  

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

Județean Olt; 

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

Olt. 

(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:  

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

raportul de activitate şi proiectul de management;  

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

de managementul instituției, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, întocmește procesele-

verbale pentru fiecare etapă şi consemnează notele acordate;  

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

comisiei întocmește referatul-analiză cu privire la managementul resurselor umane; 

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

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

privire la programele/proiectele realizate și managementul instituției; 

b)³ reprezentantul Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul secretariatului Comisiei întocmește referatul-

analiză cu privire la managementul financiar; 

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

dispozițiile ordonanței de urgență și întocmește contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de 

evaluare, ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ai secretariatului beneficiază de o indemnizație în cuantum 

de 10% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare 

și diurnă,  după caz,  plătite din bugetul autorității; 

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

imparțialitate și ține evidența acestor documente;  

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

notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  
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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 finale, la care se atașează raportul comisiei de evaluare;  

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

întocmit de comisia de evaluare;  

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

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

de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora;  

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

răspunzând la întrebările acesteia;  

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

CAPITOLUL III 

  Analiza și notarea raportului de activitate 
 

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

raportul de evaluare finală elaborat la solicitarea Consiliului Județean Olt, cu luarea în considerare a modelului detaliat în 

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

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

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

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

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

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

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

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

comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.  

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

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

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

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

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

CAPITOLUL IV 

            Soluționarea contestațiilor 
 

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

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

lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării finale.  

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

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

ordonanța de urgență. 

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

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

este evaluat.  

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

secretariatul comisiei de evaluare.  

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

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

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

b) analizează contestația depusă;  

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

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

CAPITOLUL V 

  Comunicarea rezultatului evaluării finale 
 

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

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

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

CAPITOLUL VI 

Dispoziții finale 
 

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

întreaga perioadă de management, respectiv pentru perioada 20.11.2014 – 13.10.2018.  

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

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

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

bugetul autorității, pe baza unor contracte civile de prestări de servicii conform prevederilor Codului civil.  
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Art.18. Toate documentele aferente organizării și desfășurării evaluării finale a 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 finale a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ 
 

DECLARAŢIE  

       privind confidențialitatea și imparțialitatea 
 

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

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

prevăzut de art.326 din Codul penal, următoarele:  

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

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

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

cultură pentru care se organizează evaluarea finală;  

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

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

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

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

               Data                                                                                          Semnătura  

            

                                               

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10125/20.09.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 10126/20.09.2018; 

- Raportul nr.10127/20.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10325/25.09.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.10320/25.09.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.10309/25.09.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.10347/26.09.2018 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și  Comerț ; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.24439/06.09.2018, nr.25532/17.09.2018 și nr.25815/19.09.2018 

înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.9625/07.09.2018, nr.9994/18.09.2018 și nr.10087/19.09.2018; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.17/14.08.2018, nr.15/18.09.2018, 

nr.24/18.09. 2018 și nr.34/18.09.2018; 

➢ prevederile Deciziilor Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.550/31.08.2018, nr.552/31.08.2018, 

nr.554/31.08.2018 și nr.553/31.08.2018, referitoare la promovarea în funcția de medic primar a unor medici 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; 
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➢ prevederile art.15 lit.a)-b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.947/2009; 

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

comitetului director din cadrul spitalului public; 

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

şi completările ulterioare; 

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

sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr. II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a  personalului contractual din unităţile sanitare publice 

din sectorul sanitar și prevederile  punctului I, II și III 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. Începând cu data de 01.09.2018, se aprobă transformarea a 4 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, ca urmare a promovării, după cum urmează: 

- postul de medic specialist, specialitatea hematologie, nivel studii S de la Secția 

medicină internă (poziția nr.14 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat 

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

se transformă în post de medic primar, specialitatea hematologie, nivel studii S; 

-  postul de medic specialist, specialitatea oftalmologie, nivel studii S de la Secția 

oftalmologie (poziția nr.583 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat 

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

se transformă în post de medic primar, specialitatea oftalmologie, nivel studii S; 

-  postul de medic specialist, specialitatea anestezie și terapie intensivă, nivel studii S de 

la Secția A.T.I. (poziția nr.648 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat 

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

se transformă în post de medic primar, specialitatea anestezie și terapie intensivă, nivel studii S; 

-  postul de medic specialist, specialitatea medicină de urgență, nivel studii S de la 

Unitatea de primire urgențe (poziția nr.1333 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și 

completările ulterioare) se transformă în post de medic primar, specialitatea medicină de urgență, 

nivel studii S. 

Art.2. Începând cu data de 01.10.2018, se aprobă transformarea a 2 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 asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală,  

nivel studii PL de la Secția gastroenterologie (poziția nr.75 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 principal, 

specialitatea medicină generală, nivel studii PL; 

-  postul vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, 

nivel studii PL de la Cabinetul reumatologie din cadrul Ambulatoriului integrat spitalului (poziția 

nr.2110 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

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

în post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL. 

 Art.3. Începând cu data de 01.10.2018, se aprobă transformarea postului vacant de medic primar, 

specialitatea medicină de laborator, nivel studii S de la Laborator analize medicale (poziția nr.1745 în Statul 

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

nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) în post de medic specialist, specialitatea 

chirurgie pediatrică, nivel studii S și mutarea acestuia la Secția chirurgie și ortopedie infantilă. 



 

Art.4. (1) Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă desființarea a 4 posturi de șofer din cadrul 

Serviciului Administrativ, Aprovizionare și Transport, astfel: 

- 3 posturi de șofer, treapta II, nivel studii G (pozițiile nr.2279, nr.2282, și nr.2285 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); 

- 1 post de șofer, treapta I, nivel studii G (poziția nr.2284 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). 

(2) Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă înființarea a 4 posturi de șofer autosanitară în cadrul 

Serviciului Administrativ, Aprovizionare și Transport, astfel: 

- 3 posturi de șofer autosanitară, treapta II, nivel studii M; 

- 1 post de șofer autosanitară, treapta III, nivel studii G. 

Art.5. Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 

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

cu prevederile art.1 - art.4 din prezenta hotărâre. 

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, 27.09.2018  

Nr.153 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10106/20.09.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.10107/ 20.09.2018; 

- Raportul nr.10108/20.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10310/25.09.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.10322/25.09.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.10326/25.09.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5040/19.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10105/20.09.2018; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.25/17.09.2018; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.159/19.09.2018 referitoare la: 

transferul în interesul serviciului al doamnei Farmacist primar PÎRVU Ștefana-Violeta, de la Spitalul de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci la Biroul achiziții medicamente, Secția achiziții publice, din cadrul Centrului Farmaceutic Zonal București; 

- 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.9,  

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.10.2018, se aprobă transformarea postului vacant de Farmacist  

primar, specialitatea Farmacie, nivel studii S, din cadrul Farmaciei Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci (poziția nr.132 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 

Farmacist, specialitatea Farmacie, nivel studii S. 

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

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

în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

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

Umane și Managementul 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, 27.09.2018 

Nr.154 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la desemnarea comisiei de analiză, a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea 

comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analiza 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.10112/20.09.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.10113/20.09.2018; 

- Raportul nr.10114/20.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10360/26.09.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.10367/26.09.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 



 

- Adresa Consiliului Județean Olt nr.9996/18.09.2018 prin care a solicitat domnului Sorin – Gheorghiță MAZILESCU - 

Lector universitar dr. la Facultatea de Științe ale Educaţiei, Științe Sociale şi Psihologie din cadrul Universității din Pitești, 

acordul pentru a participa, în calitate de membru, la lucrările comisiei de analiză a noului proiect de management al 

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

Tradiționale și Cultural Olt; 

- Adresa Consiliului Județean Olt nr.9997/18.09.2018 prin care a solicitat doamnei Amelia-Loredana ETEGAN – 

Manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, acordul pentru a participa, 

în calitate de membru, la lucrările comisiei de analiză și, de asemenea, să desemneze 2 specialiști din cadrul instituției, 

pentru a face parte din comisia de soluționare a contestațiilor la analiza noului proiect de management al domnului 

Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt; 

- Adresa Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.9998/18.09.2018 prin care a solicitat 

Serviciului Juridic – Contencios și Direcției Economice, Buget – Finanțe, desemnarea câte unei persoane din cadrul 

serviciului/direcției, pentru a face parte din secretariatul comisiei de analiză a noului proiect de management al domnului 

Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt; 

- Adresa Universității din Pitești nr.2540/20.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10089/20.09.2018; 

- Adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj nr.768/20.09.2018, înregistrată 

la Consiliul Județean Olt sub nr.10088/20.09.2018; 

- Adresa Serviciului Juridic – Contencios, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9998/19.09.2018; 

- Adresa Direcției Economice, Buget – Finanțe, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9998/18.09.2018; 

- 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 art.1 alin.(1), art.2 lit.b), d) și e), art.4 alin.(1), art.5, art.6, art.7 alin.(1), art.16, 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; 

- 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; 

- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat 

prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – manager (director) 

interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, înregistrat la 

Consiliul Județean Olt sub nr.6280/31.05.2018 și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt sub nr.368/31.05.2018; 

- prevederile 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.135/30.08.2018, 

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 desemnează comisia de analiză a noului proiect de management al domnului Florian 

Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt, în următoarea componenţă: 

Președinte: Laura BOCAI – consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și Managementul 

                                             Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

Membru: Sorin – Gheorghiță MAZILESCU - Lector universitar dr. la Facultatea de Științe ale Educaţiei, 

                                                                         Științe Sociale şi Psihologie, Universitatea din Pitești; 

Membru: Amelia – Loredana ETEGAN – Manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

                                                                   Culturii Tradiționale Dolj. 

Art.2. Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la analiza noului proiect de management 

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

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, în următoarea componenţă: 

Președinte: Angela NICOLAE – Șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților 

                                                     Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

Membru: Ștefan Cătălin PETRIȘOR – referent de specialitate la Centrul Județean pentru Conservarea și 

                                                               Promovarea Culturii Tradiționale Dolj; 

Membru: Diana CIUCĂ – referent de specialitate la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

                                           Culturii Tradiționale Dolj. 

Art.3. Se desemnează secretariatul comisiei de analiză a noului proiect de management al domnului 

Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt, în următoarea componenţă: 

Ionica GHEORGHE – inspector, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și Managementul 

                                    Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

Andrei – Lucian AMZU – consilier, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane și 

                                           Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

Magda – Ștefania TĂNĂSESCU – consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul Juridic – 

                                                         Contencios, Consiliul Județean Olt; 

Cristina STANCIU – consilier, grad profesional asistent, Serviciul Financiar-Contabilitate, Consiliul 

                                   Județean Olt. 

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

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

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și persoanelor 

nominalizate în prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt 

precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                  Secretar al județului 

                                                                                                                                      Marinela-Elena ILIE 

Slatina 27.09.2018 

Nr.155 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație 

al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10046/19.09.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.10047/19.09.2018; 

- Raportul nr.10048/19.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10361/26.09.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 



 

- Raportul nr.10327/25.09.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.10368/26.09.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

- Adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș nr.2225/10.09.2018 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9703/10.09.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.389/06.09.2018 referitoare 

la aprobarea numărului de membri din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat – an 

școlar 2018-2019, înaintată cu adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș nr.2225/10.09.2018, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.9703/10.09.2018; 

- prevederile art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7), art.94 alin.(2) și art.96 alin.(1) și alin.(7) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.3, art.4 alin.(2) lit. b), art.5 alin.(1), alin.(2) lit. a) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin.(4) din 

Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt, respectiv doamna MATEI Mariana și 

domnul POSTELNICU Dorin-Teodor, consilieri județeni, ca membri în Consiliul de Administrație al 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019. 

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

aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei MATEI Mariana și domnului POSTELNICU Dorin-

Teodor, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului 

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

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

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         Secretar al județului 

                                                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 

Slatina 27.09.2018 

Nr.156 

 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE    

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

interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt; 

- desemnarea managerului (directorului) interimar al Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10115/20.09.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.10116/20.09.2018; 

- Raportul nr.10117/20.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10363/26.09.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 



 

- Raportul nr.10355/26.09.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.10373/26.09.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

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

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

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului 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 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; 

- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat 

prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu Florian – manager (director) 

interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, înregistrat la 

Consiliul Județean Olt sub nr.6280/31.05.2018 și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt sub nr.368/31.05.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.135/30.08.2018 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; 

- prevederile art.1 din Regulamentul 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.135/30.08.2018, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.e), alin.(5) lit.a) pct.4, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 02.10.2018, se constată încetarea, prin expirarea duratei pentru care a fost 

încheiat, a contractului de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între Consiliul 

Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul 

Dumitrescu Florian – manager (director) interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6280/31.05.2018 și la 

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

nr.368/31.05.2018. 

Art.2. Începând cu data de 02.10.2018, se desemnează domnul Dumitrescu Florian în funcția de 

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

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

mult de 120 de zile calendaristice. 

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

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

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

 



 

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

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

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

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

Prefectului – Judeţul Olt. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                     Secretar al județului 

                                                                                                                                       Marinela-Elena ILIE 

Slatina 27.09.2018 

Nr.157 

 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în  

Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.9815/13.09.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.9816/13.09.2018; 

- raportul nr.9817/13.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare; 

- raportul nr.10356/26.09.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.10364/26.09.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.10369/26.09.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Adresa Școlii Profesionale Speciale Balș nr.859/03.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9425/03.09.2018; 

- prevederile Hotărârii nr.389/06.09.2018 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt referitoare 

la aprobarea numărului de membri din consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat- an 

școlar 2018-2019; 

- prevederile art.12 alin.(1), alin.(6) și alin.(7), art.94 alin.(2) și art.96 alin.(1) și alin.(7) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.3, art.4 alin.(2) lit. b), art.5 alin.(1), alin.(2) lit. a) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin.(4) din 

Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Olt, respectiv doamna GĂLAN Valeria și 

domnul VĂTĂMANU Victor, consilieri județeni, ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii 

Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2018-2019. 

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

aplicabilitatea. 

 

 

 



 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei GĂLAN Valeria și domnului VĂTĂMANU Victor, 

Școlii Profesionale Speciale Balș în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și 

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

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

PREȘEDINTE 

  Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                        Secretar al Județului 

                                                                                                                          Marinela – Elena ILIE 
SLATINA 27.09.2018 

Nr.158 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi ʺpentruʺ și 2 neparticipări la vot 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

DINU TUDOR INTIM S.N.C. pe ruta CARACAL-COMANCA-DEVESELU 

 

 
 

Având în vedere:  

-  Expunerea de motive nr. 9952/18.09.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  9953/18.09.2018; 

-  Cererea domnului TUDOR GEORGE în calitate de administrator al S.C. DINU TUDOR INTIM S.N.C. cu sediul în 

localitatea  Caracal, str. Neagoe Basarab , nr.18, județul Olt,  înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

8699/13.08.2018 prin care solicită în baza contractului nr.154/08.08.2018 încheiat cu S.C. MARIVA CONF TRANS 

S.R.L. și a celorlalte acte depuse la dosar, acordarea unei licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul  CARACAL-COMANCA-DEVESELU; 

- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr. 3753/24.08.2018, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt cu nr. 9248/29.08.2018; 

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

9954/18.09.2018; 

-  Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ nr. 10348/26.09.2018; 

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

mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr.10354/26.09.2018; 

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

relaţii cu cetăţenii nr. 10357//26.09.2018; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta hotărâre:  
 

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

INTIM S.N.C. pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul 

CARACAL-COMANCA-DEVESELU, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de compartimentele sau serviciile 

specializate de transport din cadrul autorităților administrației publice locale ori județene, după caz, pentru stațiile 

utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate şi după achitarea tarifului stabilit prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.174/20.12.2013. 



 

Art.3. Licența de traseu va avea valabilitatea de la data de 01.10.2018 până la data de 07.08.2021. 

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

Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii: 

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

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

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

c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenţei de transport. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. DINU TUDOR INTIM S.N.C.  în vederea aducerii la 

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

 
 

PREŞEDINTE  

 Marius OPRESCU 

                                                                                                                            Contrasemnează 

                                                    Secretar al Judeţului 

                                                                                                                                  Marinela  Elena  ILIE 

Slatina 27.09.2018 

Nr.159 

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

 

 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.159/27.09.2018 
 

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

prin curse regulate speciale pe ruta CARACAL- COMANCA-DEVESELU 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                              Contrasemnează 

                                              Secretar al Judeţului 

                                                                                                                            Marinela Elena ILIE 

     Director Executiv 

         Cornel MOTOI 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10195/24.09.2018, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.10196/24.09.2018; 

- Raportul nr.10197/24.09.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.10351/26.09.2018 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 rectificările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Nr. 

Crt. 

Seria şi nr. licenţei 

de traseu 

Operatorul de transport 

rutier căruia i s-a atribuit 

licenţa de traseu 

Traseul/ Auto 

 

 

1. 

Seria LST OT nr.0000101 

Valabilă până la data de 

07.08.2021 

SOCIETĂȚII 

COMERCIALE  

DINU TUDORINTIM S.N.C. 

CARACAL- COMANCA-

DEVESELU 

OT-09-GSM 



 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 758/2018, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale; 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

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

de Dezvoltare pe anul 2018, conform  anexelor nr. 1, 1a, 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2. 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, 27.09.2018 

Nr. 160 

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

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

 

 

 
HOTĂRÂRE 

            cu privire la: înlocuire membru și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt  

  

 
                             

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10317/25.09.2018 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre nr.10318/25.09.2018; 

- raportul nr.10319/25.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.10358/26.09.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 

Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.10365/26.09.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.10370/26.09.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.65508/21.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.10176/21.09.2018 prin care solicită întreprinderea demersurilor necesare către Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt pentru 

înlocuirea doamnei Adriana NUȚĂ din Comisia pentru Protecția Copilului Olt, conform recomandărilor Autorității Naționale pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție transmise cu adresa nr.12937/DGDPC/SSP/fp/20.09.2018; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.10177/21.09.2018 prin care solicită Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt desemnarea unui 

medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, pentru a face parte din Comisia pentru Protecția Copilului Olt. 

- adresa Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.7797/25.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10316/25.09.2018 

prin care desemnează pe doamna doctor Păcioianu Daniela Adriana – medic primar, specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, pentru a face parte din Comisia pentru Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.115 alin.(1) și (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.3, art.4, art.5 și art.8 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi funcționarea comisiei 

pentru protecția copilului,  

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
  

Art.1. Se înlocuiește reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt în Comisia pentru 

Protecția Copilului Olt, în calitate de membru titular al comisiei respective, doamna doctor Adriana NUȚĂ 

cu doamna doctor Daniela-Adriana PĂCIOIANU – medic primar, specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

http://www.cjolt.ro/


 

Art.2. Componența actualizată a Comisiei pentru Protecția Copilului Olt este următoarea: 

Președinte:          - Marinela - Elena ILIE - Secretarul Județului; 

Vicepreședinte:  -  Rădița PIROȘCA - Directorul executiv al Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Olt;   

Membri titulari:  - dr. Daniela Adriana PĂCIOIANU - medic primar, specialitatea pediatrie - Direcția de Sănătate Publică  

Județeană Olt; 

- Claudia Gabriela NIȚULESCU - inspector școlar pentru învățământ  special și special integrat-Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

- Ileana GHIȚĂ - director executiv - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt; 

- Camelia CISMARU – Fundația KIDS ALIVE România; 

- Ionica Ramona VEDERE - Asociația Lumea Copiilor Speciali. 

Membri supleanți: - dr. Daniela SAFTA - medic primar, specialitatea pediatrie - Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt; 

- Felicia-Adelina CIOCÎRLAN-ȘERBAN - inspector pentru minorități –Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

- Maria BĂNICĂ - asistent social în cadrul AJPIS Olt – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt; 

- Teodora GROZAVU - Fundația KIDS ALIVE România; 

- Ana Maria Verona DINA - Asociația Lumea Copiilor Speciali. 

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

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

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

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, doamnei Adriana NUȚĂ, doamnei Daniela-Adriana PĂCIOIANU și 

persoanelor nominalizate la art.2 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, 27.09.2018  

Nr.161  

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

  cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de 

Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, 

pentru anul școlar 2018-2019 

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10224/24.09.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.10225/24.09.2018; 

- Raportul nr.10226/24.09.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.10359/26.09.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.10366/26.09.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.10371/26.09.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- prevederile Deciziei de înființare a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt nr.36/2006, emisă de 

Inspectoratul Școlar al Județului Olt; 

- prevederile Hotărârii nr.389/06.09.2018 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt; 

- Adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt nr.1027/12.09.2018, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.10166/21.09.2018; 

- prevederile art.1, art.50 alin.(1), art.96 alin.(1) și (7) și art.99 alin.(2) și alin.(4)-(7) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2, art.12 alin.(2)-(3) lit.b), art.13 și art.24 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului 

Educației Naționale nr.3608/2014; 

- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 

modificările și completările ulterioare; 



 

- prevederile Cap.III art.25 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională Olt – An școlar 2018 – 2019, înregistrat la Centrul Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Olt sub nr.1019/07.09.2018; 

- prevederile art.3, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4) din Metodologia - cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv doamna CIORCEANU 

Ionela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar – Contabilitate al Direcției 

Economice, Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, ca membru în Consiliul 

de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 

2018-2019. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei CIORCEANU Ionela, Centrului Județean de Resurse 

și de Asistență Educațională Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului Resurse Umane și 

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

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                        CONSTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                        Secretar al Județului 

                                                                                                                               Marinela Elena ILIE 

Slatina 27.09.2018 

Nr.162 

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

 

 

 
HOTARÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.93/31.05.2018 cu privire la 

darea în folosință gratuită Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, a unui spațiu dintr-

un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 
 

 

 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 10409/26.09.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 10410/26.09.2018; 

-  Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 10411/26.09.2018; 

- Raportul nr. 10415/26.09.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și Relații cu Cetățenii; 

- Citația emisă de Judecătoria Slatina la data de 25.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10337/25.09.2018; 

- Prevederile art.2146-2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu modificările 

ulterioare; 

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

deșeurilor municipale în județul Olt, cu modificările și completările ulterioare, 

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. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 93/31.05.2018 cu privire la darea în folosință gratuită 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al 

Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt, se modifică și se completează după cum urmează: 



 

1. Alineatul (2) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.” 

2. După art. 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins: 

 „ Art. 11.  Se aprobă contractul de comodat încheiat între Consiliul Județean Olt și Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Olt-Eco”, având ca obiect transmiterea în folosință gratuită a spațiului administrativ 

prevăzut la art. 1, conform anexei nr. 2.” 

3. După art. 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins: 

„ Art. 21. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze contractul de comodat 

prevăzut la art. 11.” 

4. După art. 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins: 

  „ Art. 41. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică 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, 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară        „Olt-Eco”, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 
 

  PREŞEDINTE 

              Marius OPRESCU 

                                                                                                                               Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            Secretar al Județului                          

                                                                                      Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 27.09.2018 

Nr. 163 

 

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

 

 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 159/27.09.2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

prin curse regulate speciale pe ruta CARACAL- COMANCA-DEVESELU 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                   Contrasemnează 

                                                Secretar al Judeţului 

                                                                                                                              Marinela  Elena ILIE 

       Director Executiv 

         Cornel MOTOI 

                                                                                                                          Şef Serviciu 

                                                                                                                       Costinel  NETCU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Seria şi nr. licenţei 

de traseu 

Operatorul de transport 

rutier căruia i s-a atribuit 

licenţa de traseu 

Traseul/ Auto 

 

 

1. 

Seria LST OT nr.0000101 

Valabilă până la data de 

07.08.2021 

SOCIETĂȚII COMERCIALE  

DINU TUDOR INTIM S.N.C. 

CARACAL- COMANCA-

DEVESELU 

OT-09-GSM 



 

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT NR. 163/27.09.2018 
 

CONTRACT DE COMODAT 

ÎNCHEIAT ASTĂZI ................................. 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI: 

1. Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în Bd. A.I.Cuza Nr. 14, Mun. Slatina, jud. Olt, reprezentat de Dl. 

Președinte - Marius Oprescu în calitate de COMODANT şi 

2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO, persoană juridică de drept privat cu statut de 

utilitate publică, cu sediul în Str. Arinului, Nr. 4, Bl. B9, Sc.C, Ap.4, Mun. Slatina, Jud. Olt, reprezentat de 

Dl. Director Executiv - Neţoi Ion, în calitate de COMODATAR, au convenit să încheie prezentul 

Contract de COMODAT, cu respectarea următoarelor clauze: 
  

      II.   OBIECTUL CONTRACTULUI: 

      COMODANTUL dă spre folosinţă gratuită COMODATARULUI, un spațiu administrativ în suprafaţă de 86,20 

mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt,  situat în 

Mun. Slatina, strada Mânăstirii, Nr. 1A, Jud. Olt, cu destinaţia de sediu social. 
 

       III.   DURATA CONTRACTULUI:                                                                                          

      Prezentul contract este valabil, începând cu data de ……………......, până la data de 13.06.2021. 

      Prezentul contract va putea fi prelungit numai în baza unei hotărâri a Consiliului Județean Olt adoptată în acest 

sens. 
 

       IV.   OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

       COMODANTUL se obligă să dea COMODATARULUI spre folosinţă gratuită, spațiul administrativ din imobilul 

ce face obiectul prezentului contract; 
         

        COMODATARUL se obligă: 

• să folosească şi să întreţină imobilul ca un bun proprietar; 

• să suporte cheltuielile de întreţinere, reparaţii, modernizări ale spaţiului, precum şi plata utilităţilor aferente; 

• să efectueze recompartimentarea şi modificarea spaţiului numai cu acordul Consiliului Judeţean Olt şi cu 

respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi avizarea construcţiilor; 

• să folosească spațiul din imobil potrivit destinaţiei stabilite prin prezentul contract; 

• să colaboreze cu persoanele fizice sau juridice care deţin părţi din acelaşi imobil, pentru îndeplinirea 

obligaţiilor ce le revin din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întreg imobilul; 

• să restituie la data încheierii contractului bunul împrumutat. 
 

       V.    RĂSPUNDEREA              

        Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot sau în parte - a imobilului, dacă nu dovedeşte că 

deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă 

din partea sa. 
 

        VI.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI: 

         Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri: 

• la expirarea duratei contractuale prevăzută in prezentul act; 

• prin restituirea bunului de către COMODATAR înaintea termenului prevăzut în contract; 

• prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către COMODATAR. 
 

        VII.  FORŢA MAJORĂ:   

         Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 

         Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut 

după încheierea contractului, care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate. 
 

         VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR: 

         Orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validarea, interpretarea, 

executarea ori desfiinţarea prezentului contract, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente. 
 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi …………………....... în 3 exemplare. 

 

                 COMODANT,                                                               COMODATAR, 

      CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                 A.D.I. OLT-ECO 

                        prin,                                                                                                                              prin, 

                                                                                                        

                 PREȘEDINTE                                                                                                           PREȘEDINTE 

             Marius OPRESCU                                                                                                  Virgil DELUREANU 


