
 MONITORUL OFICIAL  

AL 

JUDEŢULUI OLT 

 

 

        ANUL XXVIII Nr. 7 – 2018 • HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII, ORDINE ŞI ALTE ACTE • OCTOMBRIE 2018 

 

Monitorul Oficial al Judeţului nr. 7/2018 

SUMAR 

 

 

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt  

1. Hotărârea nr. 164 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: stabilirea costului mediu 

lunar de întreţinere pentru o persoană cu 

handicap îngrijită și protejată în centrele 

rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, 

pentru luna SEPTEMBRIE 2018. 

2. Hotărârea nr. 165 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: - aprobarea rezultatului final 

la evaluarea finală a managementului 

Bibliotecii  Județene Olt „Ion Minulescu” 

(perioada 20.11.2014 – 13.10.2018); 

 - constatarea încetării contractului de 

management al managerului (directorului) 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ; 

- desemnarea managerului (directorului) 

interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescuˮ.  

3. Hotărârea nr. 166 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: aprobare documentației  

tehnico-economice pentru obiectivul de  

investiții „Modernizare și reabilitare etajele 2 și 

3 inclusiv centrala termică secția Pneumologie 

Scornicești”. 

4. Hotărârea nr. 167 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: aprobarea conturilor de 

execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 

30.09.2018.  

5. Hotărârea nr. 168 din 25 octombrie 

2018 cu privire la transformare posturi în statul 

de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii. 

6. Hotărârea nr. 169 din 25 octombrie 

2018 privind utilizarea fondului de întreținere, 

înlocuire și dezvoltare de către operatorul S.C 

Compania de Apă Olt S.A. 
7. Hotărârea nr. 170 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: aprobarea închirierii prin 

licitație publică a unui imobil aparținând 

domeniului privat al Județului Olt și aflat în 

administrarea Consiliului Județean Olt. 
8. Hotărârea nr. 171 din 25 octombrie 

2018 pentru  modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Olt nr.139/30.08.2018 cu privire la 

aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului 

populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la 

servicii medicale de urgență”  și a cheltuielilor 

legate de proiect 

PROIECT: Îmbunătățirea accesului populației 

din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii 

medicale de urgență  

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare şi sociale 

Prioritatea de Investiții:  8.1 – Investiţii în 

infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 

ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de 

comunități 

Apel de proiect POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 

regiuni – Nefinalizate – Cod apel 422/8. 

9. Hotărârea nr. 172 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: transformarea și mutarea 

unor posturi în statul de funcții al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina. 

10. Hotărârea nr. 173 din 25 octombrie 

2018 privind aprobarea contractării și garantării 

unei finanțări rambursabile interne în valoare 

de până la 25.000.000 lei în vederea asigurării 

cofinanțării și prefinanțării proiectelor de 

interes județean finanțate din fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană. 

11. Hotărârea nr. 174 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: - aprobarea mutării a două 

posturi vacante în statul de funcții al Direcției 

 



 

Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt – aparatul propriu; 

- modificarea organigramei Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

– aparatul propriu.  
12. Hotărârea nr. 175 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a limitelor pentru 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru 

sumele din cota de 18,5% din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  

pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru susţinerea 

proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală pe anul 2019 şi estimările pe 

anii 2020-2022.  

13. Hotărârea nr. 176 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: preluarea în domeniul public al 

Județului Olt a unui drum comunal și încadrarea 

acestuia din categoria funcțională a drumurilor de 

interes local în categoria funcţională a drumurilor 

de interes judeţean. 

14. Hotărârea nr. 177 din 25 octombrie 

2018 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. 

15. Hotărârea nr. 178 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: transformare posturi vacante 

în statul de funcţii al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Olt. 
 

16. Hotărârea nr. 179 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: rectificarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2018. 

17. Hotărârea nr. 180 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: transformare posturi în 

statul de funcții al Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului”. 

18. Hotărârea nr. 181 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: alocarea unei sume din 

Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 

Județului Olt pe anul 2018. 

19. Hotărârea nr. 182 din 25 octombrie 

2018 privind aprobarea Regulamentului de 

acordare a premiilor elevilor olimpici și 

cadrelor didactice, care au obținut rezultate 

excepţionale la olimpiadele şcolare de 

specialitate.  

20. Hotărârea nr. 183 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: - aprobarea înființării 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- aprobarea numărului de personal, 

organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare 

ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

21. Hotărârea nr. 184 din 25 octombrie 

2018 cu privire la: modificarea repartizării pe 

unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene 

și comunale pe anul 2018. 

22. Hotărârea nr. 185 din 25 octombrie 

2018 cu privire la:  -  aprobarea rezultatului 

final obținut de domnul Florian 

DUMITRESCU în cadrul procedurii de 

analiză a noului proiect de management 

elaborat pentru Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; 

- aprobarea proiectului de management 

elaborat de domnul Florian DUMITRESCU și 

a duratei noului contract de management; 

- încetarea contractului de management 

al managerului (directorului) interimar al 

Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 

Olt; 

- numirea managerului (directorului) 

Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural 

Olt. 

 

 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

 Marinela-Elena ILIE 

 

 

Şef Serviciul Administraţie Publică, 

Relaţii cu Consiliile Locale 

şi Monitorul Oficial al Judeţului, 

Adrian LĂCRARU 

 

 

 

Consilier superior 

Marin MITRACHE 



 

I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

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

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

Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2018 

 

 
 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.11097/15.10.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.11098/15.10.2018; 

➢ raportul nr.11099/15.10.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.11539/23.10.2018 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. 70564/12.10.2018, comunicat cu adresa 

nr. 70565/12.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 11076/12.10.2018; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se 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 SEPTEMBRIE 2018, după cum urmează:   

 

Nr. 

crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna 

SEPTEMBRIE 

2018 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

SEPTEMBRIE 

2018 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

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

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
381.668 51.673 433.341 111,46 3.887,86 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
194.462 41.098 235.560 58,00 4.061,38 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
247.310 34.800 282.110 59,00 4.781,53 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
195.524 48.057 243.581 50,00 4.871,62 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
210.373 42.953 253.326 79,00 3.206,66 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
201.235 33.213 234.448 41,00 5.718,24 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

DRĂGĂNEȘTI OLT 

104.613 28.246 132.859 32,00 4.151,84 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă BĂBICIU 
48.738 11.614 60.352 13,46 4.483,80 

 TOTAL 1.583.923 291.654 1.875.577 443,92 4.225,03 

 



 

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

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

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

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

 
                             

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                 Contrasemnează, 

                                                               Secretar al Judeţului Olt 

                                                                 Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 25.10.2018 

Nr.164 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și   2„neparticipări la vot”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE                          

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

„Ion Minulescu” (perioada 20.11.2014 – 13.10.2018); 

  -   constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului)  

      Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ; 

- desemnarea managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion  

     Minulescuˮ 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.11347/18.10.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.11348/18.10.2018; 

- raportul nr.11349/18.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate  al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.11546/23.10.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.11551/23.10.2018 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.11555/23.10.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- 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 Județene Olt „Ion Minulescu”; 

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

Județene Olt „Ion Minulescu“, aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcționare pentru 

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

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.110/27.07.2017 cu privire la: reîncadrarea în funcția de conducere de 

manager (director) al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu ;ˮ 

- 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 Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale (20.11.2014 – 13.10.2018) a 

managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu ,ˮ instituție publică de cultură din subordinea 

Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.152/27.09.2018; 

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


 

- prevederile Raportului final nr.10745/04.10.2018 al comisiei de evaluare finală a managementului Bibliotecii Județene 

Olt „Ion Minulescu”, desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.152/27.09.2018; 

- adresa Consiliului Județean Olt nr.10805/05.10.2018 înaintată domnului Cârstea Florian – manager al Bibliotecii 

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

- Anunțul nr.10996/11.10.2018 prin care Consiliul Județean Olt a adus la cunoștința publică  rezultatul final al evaluării 

finale (20.11.2014 – 13.10.2018) a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, instituție publică de 

cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului înscris 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 Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.454/12.10.2018 referitoare la aprobarea rezultatului 

final la evaluarea finală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 20.11.2014 – 

13.10.2018); constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Bibliotecii Județene Olt 

„Ion Minulescu ;ˮ desemnarea managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu ;ˮ 

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

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

- prevederile art.2 lit.b), e) și f), art.4, art.15 alin.(1), art.25 alin.(1), art.32 alin.(1) lit.b), art.33, art.36 alin.(1), art.37 

alin.(2), art.41 alin.(1) și (3), art.42 alin.(4), art.43 și art.43¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008, aprobată 

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

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

prin Președinte – domnul Marius Oprescu și domnul Cârstea Florian – manager (director) interimar, grad II, nivel studii 

S al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11088/15.10.2018 și la 

Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” sub nr.1021/15.10.2018, 

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

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

Minulescu” (perioada 20.11.2014 – 13.10.2018), concretizat în nota finală 9,23, notă obținută de domnul 

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

nr.10745/04.10.2018 al comisiei de evaluare finală, desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.152/27.09.2018. 

 

Art.2. Începând cu data de 13.10.2018, se constată încetarea, prin expirarea duratei pentru care a fost 

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

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

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescuˮ, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11114/20.11.2014 și la 

Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ sub nr.909/20.11.2014, cu modificările ulterioare. 

 

Art.3. Începând cu data de 15.10.2018, se desemnează domnul Cârstea Florian în funcția de manager 

(director), grad II, interimar la Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescuˮ, până la data începerii executării 

unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. 

 

Art.4. Se aprobă încheierea contractului de management pentru perioada asigurării interimatului, între 

Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu - Președinte al Consiliului Județean Olt și 

domnul Cârstea Florian - manager (director) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, 

înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11088/15.10.2018 și la Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” 

sub nr.1021/15.10.2018. 

 

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

nr.454/12.10.2018, 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, domnului Cârstea 

Florian, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituției Prefectului – 

Județul Olt.     

 

       PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                             Secretar al Județului                     

                                                                                              Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 25.10.2018  

Nr.165 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi “pentru”  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

„Modernizare și reabilitare etajele 2 și 3 inclusiv centrala termică secția Pneumologie Scornicești” 

 
 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 11263/17.10.2018 cu  privire  la  proiectul de  hotărâre  nr. 11264/17.10.2018; 

- raportul  nr. 11265/17.10.2018 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. 11562/23.10.2018 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  publice 

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

- raportul nr. 11540/23.10.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al  județului; 

- raportul nr. 11566/23.10.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  comerț; 

- proiectul nr. 2/2018 „Modernizare și reabilitare etajele 2 și 3 inclusiv centrala termică secția Pneumologie 

Scornicești”,  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 „Modernizare și 

reabilitare etajele 2 și 3 inclusiv centrala termică secția Pneumologie Scornicești”,  faza D.A.L.I., cu  

principalii indicatori  tehnico-economici, după  cum  urmează:      

Valoarea  totală ( inclusiv  TVA)                                          3.256.688,12 lei   

 din  care:  

      - construcții-montaj                                             2.112.495,14 lei  

Durata de  realizare  a investiției                                                        22 luni 

          Capacități: 

           ETAJ 2 

           Aria construită                                                                               689,70 mp 



 

           Aria utilă                                                                                         579,59 mp 

           ETAJ 3 

            Aria construită                                                                              689,70 mp 

            Aria utilă                                                                                        579,31 mp 

            H nivel=3,20 m 

            H liber=3,05 m 

Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

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

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

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

Prefectului - județul  Olt. 

PREŞEDINTE 

                            Marius  OPRESCU 

                                                                                                                             Contrasemnează, 

                                                                  Secretarul Județului 

                                                                                   Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 25.10.2018 

Nr. 166 

         Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  32 de  voturi ”pentru” + 1 neparticipare  la  vot. 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2018 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 10847/08.10.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 10848/08.10.2018; 

➢ Raportul nr. 10849/08.10.2018  al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

➢ Raportul nr. 11541/23.10.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

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

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 30.09.2018, conform 

anexelor nr. 1, 1a, 1b. 

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

sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2018, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 

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

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

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

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

Prefectului - Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                       Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretarul Județului Olt 

                                                                                                      Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 25.10.2018 

Nr. 167  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru” și  1 (unu) neparticipare. 

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

http://www.cjolt.ro/


 

 

             HOTĂRÂRE                    

cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.11228/16.10.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.11229/16.10.2018; 

- raportul nr.11230/16.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.11542/23.10.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- raportul nr.11547/23.10.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.11552/23.10.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- adresa Școlii Populare de Arte și Meserii nr.742/09.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10919/09.10.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018 cu privire la aprobarea organigramei, a statului de 

funcții, a Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018–2019 pentru Școala Populară de Arte și Meserii; modificarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii; 

- Raportul final nr.732/08.10.2018 al examenului de promovare din data de 05.10.2018 organizat pentru promovarea 

personalului contractual din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii; 

- prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și Meserii nr.42/16.10.2018 cu privire la 

promovarea în treaptă profesională superioară și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și Meserii nr.43/16.10.2018 cu privire la 

promovarea în treaptă profesională superioară și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și Meserii nr.44/16.10.2018 cu privire la 

promovarea în treaptă profesională superioară și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și Meserii nr.45/16.10.2018 cu privire la 

promovarea în funcție contractuală cu nivel de studii superior nivelului de studii al funcției deținute și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și Meserii nr.46/16.10.2018 cu privire la 

promovarea în funcție contractuală cu nivel de studii superior nivelului de studii al funcției deținute și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și Meserii nr.47/16.10.2018 cu privire la 

promovarea în funcție contractuală cu nivel de studii superior nivelului de studii al funcției deținute și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Managerului (directorului) Școlii Populare de Arte și Meserii nr.48/16.10.2018 cu privire la 

promovarea în funcție contractuală cu nivel de studii superior nivelului de studii al funcției deținute și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.4 alin.(1)-(3), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) și (2), art.12 alin.(1) și art.13 alin.(2) și (3) 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 și art.2 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.a), art.9, art.31 alin.(2)-(5) și (8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Nomenclatorul funcțiilor 

necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și 

ierarhia funcțiilor prevăzute în anexa nr.VIII cap.II pct.III și anexa III cap.I, lit.b) pct.6 la Legea-cadru, 

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

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă transformarea unor posturi aferente personalului 

contractual de execuție din Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018, ca urmare a promovării în treaptă profesională și într-o funcție 

pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, după cum urmează: 

a) postul de instructor, treaptă profesională debutant, nivel studii medii în cadrul Clasei Permanente 

Slatina (poziția nr.18 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea 

act:1653806%20200791777


 

Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de instructor, treaptă profesională 

III, nivel studii medii; 

b) postul de instructor, treaptă profesională I, nivel studii medii în cadrul Clasei Permanente în alte 

localități din județ (poziția nr.19 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de expert, grad 

profesional II, nivel studii superioare; 

c) postul de instructor, treaptă profesională III, nivel studii medii în cadrul Clasei Permanente în alte 

localități din județ (poziția nr.32 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de expert, grad 

profesional II, nivel studii superioare; 

d) postul de instructor, treaptă profesională I, nivel studii medii în cadrul Clasei Permanente în alte 

localități din județ (poziția nr.33 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de expert, grad 

profesional II, nivel studii superioare; 

e) postul de instructor, treaptă profesională debutant, nivel studii medii în cadrul Clasei permanente în 

alte localități din județ (poziția nr.46 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de 

instructor, treaptă profesională III, nivel studii medii; 

f) postul de instructor, treaptă profesională debutant, nivel studii medii în cadrul Clasei permanente în 

alte localități din județ (poziția nr.50 în Statul de Funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/30.08.2018) se transformă în post de 

instructor, treaptă profesională III, nivel studii medii; 

g) postul de maestru lumini-sunet, treaptă profesională I, nivel studii medii în cadrul Compartimentului 

Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ și Auxiliar (poziția nr.57 în Statul de Funcții al 

Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.140/30.08.2018) se transformă în post de operator sunet, gradul profesional II, nivel studii 

superioare. 

Art.2 Statul de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.140/30.08.2018, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

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

aplicabilitatea. 

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

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

Școlii Populare de Arte și Meserii în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 

Instituției Prefectului – județul Olt.   

                                                                       PREŞEDINTE 

                                                              Marius OPRESCU 

                             CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                    Secretar al Județului                     

                                                                                                    Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 25.10.2018  

Nr.168 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi “pentru” 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare de către operatorul S.C Compania de Apă Olt S.A. 

 
 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr.11479/23.10.2018 la proiectul de Hotărâre nr.11480/23.10.2018; 

- Raportul comun nr.11481/23.10.2018 al Direcţiei Economice Buget-Finanţe si al Serviciului UIP, Programe şi Strategii 

de Mediu;                            

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeana, administrarea domeniului 

public și privat al județului nr.11543/23.10.2018; 



 

- Adresa nr. 15587/100/01.10.2018 a S.C. Compania de Apă Olt S.A., înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10630/02.10.2018; 

- Adresa nr. 47448/15.10.2018 a Primăriei Municipiului Caracal, înregistrată la SC Compania de Apă SA sub 

nr.1906/16.10.2018; 

- prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din Normele pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea fondului de întreținere, 

înlocuire şi dezvoltare înscrise în Anexa la  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, 

alimentarea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 

serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 10 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 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 nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adoptă  prezenta  HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1.  Se aprobă utilizarea de către S.C Compania de Apă Olt S.A. a sumei de 696.856 lei, 

reprezentând dividende aferente Consiliului Județean Olt, sumă constituită în Fondul de întreținere, înlocuire 

și dezvoltare, pentru finanțarea lucrărilor de extinderi rețele de apă şi canalizare în municipiul Caracal, 

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

 

Art. 2. Prezenta hotărâre produce efecte condiționat de/ și numai după aprobarea prin hotărâre, de către 

Consiliul local al Municipiului Caracal, a  dezvoltării activelor date în concesiune operatorului regional de 

apă, înscrise în anexă. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Compania de Apă Olt S.A., Direcției Economice Buget - 

Finanțe, Arhitectului șef al județului, Serviciului UIP, Programe şi Strategii de Mediu, din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                           Contrasemnează, 

                                                                                       Secretarul Județului  

                                                                                       Marinela-Elena ILIE 

Slatina 25.10.2018 

Nr. 169 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi ”pentru”. 

  

                                          ANEXA la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 169/25.10.2018 

 
 

Lucrări de extinderi rețele de apă și canalizare în municipiul Caracal care se finanțează parțial cu 

suma de 696.856 lei reprezentând dividende aferente Consiliului Județean Olt, constituită în Fondul 

de întreținere, înlocuire și dezvoltare al SC Compania de Apă Olt SA 

 

- Rețea apă și canal str. Carpenului - 171ml 

- Rețea apă str. Craiovei – 2240 ml 

- Rețea apă și canal str. Frasinului – 310 ml 

- Rețea apă și canal str. Gen. Magheru – 850 ml 

- Rețea apă și canal str. Paltinului – 305 ml 

- Rețea apă și canal str. Pelinului – 120 ml 

- Rețea apă și canal str. Sabinelor – 474 ml 

- Rețea apă și canal str. Spicului – 187 ml 

- Rețea apă str. Zorilor – 351 ml 



 

- Rețea canal Asoc. Antonius Caracalla – 30 ml 

- Rețea canal Asoc. Dr. Marinescu bl.8, bl.9 – 110 ml 

- Rețea canal Asoc. Mihai Eminescu bl.C3 - 130 ml. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

           ARHITECT ŞEF                                   DIRECTOR EXECUTIV                                                      

     Ovidiu Marian DAVIDESCU                          Constanța DUMITRU  

     
                                     

                                                                               ŞEF SERVICIU, 

                                                                          Unitatea de Implementare a Proiectelor, 

                                                                              Programe și Strategii de Mediu 

                                                                           Angela SOLDUBAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului privat al 

Județului Olt și aflat în administrarea Consiliului Județean Olt 
 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 11308/18.10.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  11309/18.10.2018; 

- Adresa S.C. DANIELA ROBIS TRANS S.R.L. nr. 70/24.08.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9274/29.08.2018; 

- Raportul comun nr. 11310/18.10.2018 al Direcției Economice, Buget-Finanțe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii și 

Arhitectului Șef al Județului; 

- Raportul nr. 11557/23.10.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 11563/23.10.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Raportul nr. 11567/23.10.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 47/27.03.2014 cu privire la trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Judeţului Olt a unui imobil şi aprobarea concesionării acestuia prin licitaţie publică; 

- Raportul de evaluare nr. 1494/16.08.2018 întocmit de ESD EXPERT OPREA SRL, înregistrat la Consiliul Județean 

Olt sub nr. 8846/20.08.2018; 

- Prevederile art.119, art.121 alin.(1) și (2) și art.123 alin.(1) și (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.28 alin.(3) și art.67 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu modificările ulterioare, 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.b), 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 Judeţean Olt  adoptă prezenta  hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, în condițiile legii, a imobilului compus din clădire și teren 

aferent, situat în orașul Corabia, strada Gheorghe Doja nr. 30, județul Olt, având datele de identificare prezentate în 

tabelul de mai jos: 

 

 

     

  

 

Art.2. Închirierea imobilului prevăzut la art.1 se face în vederea amenajării unor spații pentru desfășurarea 

activității de lucrări de reparații și dezmembrări auto. 

Datele de identificare 

ale terenului 

Datele de identificare 

ale clădirii 

Suprafața 

terenului 

(mp) 

Suprafața 

construită a clădirii 

(mp) 

C.F. nr. 2393 Corabia 

NR. CADASTRAL 1843 

C.F. nr. 2393 Corabia 

NR. CADASTRAL 1843 

2577,00 149,00 



 

Art.3. Durata închirierii este de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul scris al părților, după 

aprobarea prelungirii prin hotărâre de consiliu județean. În lipsa acordului scris al părților, contractul de locațiune 

încetează de deplin drept fără a se considera că operează tacita relocațiune. 

Art.4. Se însuşeşte Raportul de evaluare prezentat în anexa nr. 1, încheiat de ESD EXPERT OPREA SRL, 

privind estimarea valorii de piaţă în vederea închirierii a imobilului prevăzut la art.1. 

Art.5. Se aprobă caietul de sarcini prezentat în anexa nr. 2, pentru închirierea prin licitaţie publică a 

imobilului prevăzut la art.1. 

Art.6. Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei publice pentru închirierea imobilului prevăzut la art.1, în sumă 

de 116.200 lei (valoare fără TVA). 

Art.7. Se aprobă modelul contractului de închiriere prezentat în anexa nr. 3, pentru imobilul prevăzut la art.1.    

Art.8. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul Marius Oprescu, sau o persoană 

împuternicită de acesta, să semneze contractul de închiriere.  

Art.10. Predarea-primirea imobilului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul 

Judeţean Olt, în calitate de proprietar, şi adjudecatarul licitaţiei, prin grija Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi 

Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt.   

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, 

Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 

Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

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

  

  PREŞEDINTE 

              Marius OPRESCU 

 

                                                                                                             Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                       Secretar al Județului                          

                                                                                         Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 25.10.2018 

Nr. 170 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi ,,pentru”. 

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

 

 

HOTĂRÂRE  

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.139/30.08.2018 cu privire la aprobarea 

proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale 

de urgență” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

PROIECT: Îmbunătățirea accesului populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale 

de urgență  

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritatea de Investiții:  8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea 

la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. 

Apel de proiect POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate – Cod apel 422/8. 
 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 11365/19.10.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 11366/19.10.2018 ; 

➢ raportul nr. 11367/19.10.2018  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 11545/23.10.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr. 11548/23.10.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

http://www.cjolt.ro/


 

➢ raportul nr.11564/23.10.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

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

➢ raportul nr. 11604/24.10.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ  

➢ Prevederile cap. 3. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice 

de Accesare a Fondurilor în cadrul apel proiect POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate – Cod apel 422/8. 

➢ Scrisoarea privind finalizarea etapei de evaluare a proiectului Îmbunătățirea accesului populației din județele 

Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență nr.27354/16.10.2018 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

11234/17.10.2018; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare;  

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 

2018 și estimările pe anii 2019-2021, cu rectificările ulterioare, 

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

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

completările ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.139/29.08.2018 se modifică după cum urmează:  

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

 „Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele 

Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență”,  în cuantum de 64.022.180,29  lei (inclusiv TVA), 

din care valoarea totala eligibilă a activităţilor derulate in cadrul proiectului de catre U.A.T Județul Olt este 

de 143.990  lei ( inclusiv TVA).” 

2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.139/29.08.2018, se modifică și se înlocuiește cu 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

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

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

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

 
 

 PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU  

               Contrasemnează,  

Secretarul  Judeţului, 

Marinela-Elena ILIE    

Slatina, 25 octombrie  2018 

Nr. 171 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “pentru” 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi 

în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.11331/18.10.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.11332/ 18.10.2018; 

- Raportul nr.11333/18.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.11549/23.10.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.11553/23.10.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii şi Culte; 

http://www.cjolt.ro/


 

- Raportul nr.11558/23.10.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.27270/04.10.2018 și nr.27911/11.10.2018 înregistrate la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.10916/09.10.2018 și nr.11083/12.10.2018; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina   nr.38/18.09.2018 și nr.41/18.09.2018; 

➢ prevederile Deciziilor Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.597/18.09.2018, nr.598/18.09.2018, 

nr.660/05.10.2018, nr.662/05.10.2018, nr.663/05.10.2018, nr.664/05.10.2018, nr.661/05.10.2018, nr.665/05.10.2018, 

nr.667/05.10.2018, nr.666/05.10.2018, nr.669/05.10.2018, nr.668/05.10.2018, nr.670/05.10.2018, nr.671/05.10.2018, 

nr.672/05.10.2018, nr.673/05.10.2018, nr.675/05.10.2018, nr.674/05.10.2018, nr.677/05.10.2018, nr.676/05.10.2018, 

nr.678/05.10.2018, nr.679/05.10.2018, nr.588/13.09.2018, nr.604/20.09.2018, nr.607/20.09.2018, nr.608/20.09.2018, 

nr.625/28.09.2018, nr.626/28.09.2018, nr.627/28.09.2018, nr.628/28.09.2018, nr.629/28.09.2018, nr.630/28.09.2018, 

nr.631/28.09.2018, nr.632/28.09.2018, nr.633/28.09.2018, nr.634/28.09.2018, nr.576/06.09.2018, nr.577/06.09.2018, 

nr.620/27.09.2018, nr.650/03.10.2018, nr.689/10.10.2018, nr.591/13.09.2018 și nr.614/24.09.2018 referitoare la 

promovare, schimbarea locului de muncă, încetarea contractului individual de muncă, încadrarea în funcție a 

personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.a)-c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 

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

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

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

comitetului director din cadrul spitalului public; 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

din sectorul sanitar și prevederile  punctelor 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 01.10.2018, se aprobă transformarea a 22 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 neonatologie, nivel studii S de la Secția neonatologie (poziția 

nr.835 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 neonatologie, nivel studii S; 

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

ginecologie II (poziția nr.972 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 

tramnsformă în post de medic primar, specialitatea obstetrică –ginecologie, nivel studii S; 

- posturile de muncitor calificat-instalator, treaptă III, nivel studii G de la Atelier de întreținere și 

reparații, instalații, utilaje, clădiri (pozițiile nr.2298 și nr.2299 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

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



 

completările ulterioare) se transformă în posturi de muncitor calificat-instalator, treaptă II, nivel studii G; 

- postul de muncitor calificat-fochist, treaptă II, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 

instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2306 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 muncitor calificat-fochist, treaptă I, nivel studii G; 

- postul de muncitor calificat-fochist, treaptă III, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 

instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2307 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 muncitor calificat-fochist, treaptă II, nivel studii G; 

- postul de muncitor calificat-zugrav, treaptă III, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 

instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2313 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 muncitor calificat-zugrav, treaptă II, nivel studii G; 

- posturile de muncitor calificat-electrician, treaptă III, nivel studii G de la Atelier de întreținere și 

reparații, instalații, utilaje, clădiri (pozițiile nr.2326 și nr.2327 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

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

completările ulterioare) se transformă în posturi de muncitor calificat-electrician, treaptă II, nivel studii G; 

- posturile de muncitor calificat-liftier, treaptă II, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 

instalații, utilaje, clădiri (pozițiile nr.2330, nr.2331, nr.2332, nr.2333, nr.2334 și nr.2336 în Statul de funcții 

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

cu modificările și completările ulterioare) se transformă în posturi de muncitor calificat-liftier, treaptă I, 

nivel studii G; 

- posturile de muncitor calificat- liftier, treaptă III, nivel studii G de la Atelier de întreținere și 

reparații, instalații, utilaje, clădiri (pozițiile nr.2337, nr.2338, nr.2339, nr.2341, nr.2342 în Statul de funcții al 

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

modificările și completările ulterioare) se transformă în posturi de muncitor calificat-liftier, treaptă II, nivel 

studii G; 

- posturile de muncitor calificat-liftier, treaptă IV, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 

instalații, utilaje, clădiri (pozițiile nr.2344 și nr.2345, în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

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

ulterioare) se transformă în posturi de muncitor calificat-liftier, treaptă III, nivel studii G; 

Art.2. Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă mutarea postului  de registrator medical, gradul 

principal, nivel studii M de la Serviciul de evaluare și statistică medicală și DRG (poziția nr.2018 în Statul 

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

nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare) la Serviciul județean de medicină legală. 

Art.3. Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă transformarea  postului  vacant de analist, gradul IA,  

nivel studii S de la Oficiul de calcul (poziția nr.2187 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 auditor, gradul II, nivel studii S și mutarea acestuia la Compartimentul audit intern. 

Art.4 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.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

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

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

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  
 

PREŞEDINTELE  

Marius OPRESCU 

                                                                              Contrasemnează  

                                                                              Secretar al județului 

                                                                               Marinela – Elena ILIE 

Slatina, 25.10.2018 

Nr.172 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi ,,pentru” 



 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 

până la 25.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean 

finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană 
 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin. (3) lit. b), ale art. 45 alin.(2) lit. b), coroborat cu art. 98, art. 104 

alin.(1) lit. c), alin.(4) lit. d), precum si ale art.115 alin.(1) lit. c), alin.(4),(5),(6) și art. 97 alin.(1) din Legea administrației 

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

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. f) și g) și art. 61 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 

constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și 

completările ulterioare: 

Potrivit prevederilor art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 29/2011; 

Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, 

referitoare la contracte sau convenții, 

Luând act de Expunerea de motive nr. 11295/18.10.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 11296/18.10.2018, 

prezentată de către Președintele Consiliului Județean Olt, in calitatea sa de inițiator; 

- Raportul nr.11297/18.10.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.11610/24.10.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr.11559 /23.10.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru finanțarea investițiilor publice de interes județean; 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT, Județul Olt, adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 

25.000.000 lei, pentru asigurarea cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o maturitate de până la 10 de ani, din care o perioada de grație de până 

la 3 ani și o perioada de rambursare de până la 7 ani. 

Art.2. Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea 

investițiilor publice de interes județean, prevăzute in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Din bugetul local al Județului Olt se asigura integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1. 

Art.4. (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația 

să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Olt – Județul Olt, următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum si orice modificări 

și/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contactate/garantate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare al Județului Olt; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de 

rambursare a finanțării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

       (2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează in prima decada a fiecărui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 



 

Art.5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt, să negocieze și semneze, în numele și pe 

seama Județului Olt, contractul de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către 

părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în 

legătura cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern. 

Art.6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Județului Olt. 

            (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și 

acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale. 

           (3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze în numele și pentru Județul Olt 

acordul de garantare a împrumutului, precum si toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării 

finanțării rambursabile interne. 

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Olt și 

aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Olt. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Județului Olt, în termenul prevăzut de 

lege, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt și se aduce la cunoștința publică 

prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Olt, precum și pe pagina de internet www.cjolt.ro. 

 

PREŞEDINTE,  

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                       Contrasemnează, 

                                                                                   Secretar al Județului Olt 

                                                                                        Marinela-Elena ILIE 

SLATINA,25.10.2018 

Nr. 173 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33  de voturi „pentru”. 
                                                                                             Anexă la H.C.J. nr. 173/25.10.2018 

Nr. 

Crt. 
Denumire obiectiv de investitii 

Valoare investitie  

TVA inclus mii RON 
Hotărârea Consiliului Județean 

1 

Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa 

(intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - 

Verguleasa (intersecție DN67B) 

112.602.793,20 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 143/ 

2016, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 84/2017 

2 
Restaurare, consolidare și modernizare Casa 

Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural 
10.033.338,60 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 89/ 

2016 

3 

Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice pentru sediul Consiliului 

Județean Olt 

2.276.214,72 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/ 

2017 

4 

Reabilitare termică pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice la Bibioteca Județeană Olt 

„Ion Minulescu ” 

1.067.371,54 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 129/ 

2017, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 38/2018 

Total                                     125.979.718,06 
 

Presedinte, 

MARIUS OPRESCU 
                                                                                                                       Contrasemnează 

   Secretar al Județului Olt  

                    Marinela Elena ILIE  

  Director executiv, 

Constanța Dumitru   

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: 

- aprobarea mutării a două posturi vacante în statul de funcții al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu; 

- modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

– aparatul propriu 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.11377/19.10.2018 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre nr.11378/19.10.2018; 



 

- raportul nr.11379/19.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate  al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.11550/23.10.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.11554/23.10.2018 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.11560/23.10.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.72021/19.10.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat Consiliului 

Județean Olt cu Adresa nr.72046/19.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11376/19.10.2018; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.14501/12.10.2018 referitoare la modificarea 

raportului de serviciu prin mutare definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute de funcționarul 

public și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.14502/12.10.2018 referitoare la modificarea 

raportului de serviciu prin mutare definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției deținute de funcționarul 

public și stabilire drepturi salariale;  

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.12/18.10.2018; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.87 alin.(2) lit.d), art.91 alin.(1) și (2) lit.a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului 

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

Copilului Olt – aparatul propriu, cu modificările ulterioare, 

 

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

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

completările ulterioare, 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă mutarea a două posturi în statul de funcții al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, după cum urmează: 

a) mutarea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

debutant, nivel studii S (poziția nr.41 în statul de funcții înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare), din cadrul Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului la 

Serviciul de evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, intervenție în situații de 

abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie și Telefonul pentru semnalarea cazurilor de 

urgență din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

b) mutarea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

debutant, nivel studii S (poziția nr.58 în statul de funcții înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare), din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului la Serviciul 

management de caz pentru copil din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt. 

 

Art.2. Ca urmare a aprobării mutării celor două posturi conform prevederilor art.1, precum și a măsurilor 

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

nr.14501/12.10.2018 și nr.14502/12.10.2018, statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt – aparat propriu înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare,  se modifică în mod corespunzător, și organigrama Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu înscrisă în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu organigrama înscrisă în 

anexa care face parte integrantă 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, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a 

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

 

 

   PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                     CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                                     Secretar al Județului                     

                                                                                                                     Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 25.10.2018  

Nr.174 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanţare locală pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022 

 
 

 

Având  în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 11070/12.10.2018, cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 11071/12.10.2018; 

➢ Raportul nr. 11072/12.10.2018  al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

➢ Raportul nr. 11611/24.10.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

➢ Prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) și alin. (4) lit. f) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

➢ Adresa nr. OTG_STZ 3339/11.10.2018 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 11063/12.10.2018; 

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

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

completările ulterioare; 

 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare si/sau de capital, în ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022, conform Anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele din cota de 

18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare si/sau de capital, în ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022, conform Anexei nr. 2. 

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

http://www.cjolt.ro/


 

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

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

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

Prefectului - Judeţul Olt.   

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                      Contrasemnează, 

                                                                                                                      Secretarul Județului Olt 

                                                                                                                      Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 25.10.2018 

Nr. 175  

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”. 

 
 

  ANEXA nr. 1 la HCJ nr. 175/25.10.2018 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite  

din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură  

care necesită cofinanţare locală pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022 

     mii lei 

Nr. 

crt. 
LOCALITATEA 

Propuneri 

2019 

Estimări 

2020 2021 2022 

TOTAL 48.206 29.536 32.719 36.027 

TOTAL MUNICIPII 1.286 822 877 947 

1 Caracal 643 411 438 473 

2 Slatina 643 411 439 474 

TOTAL ORASE 3.240 1.986 2.202 2.424 

1 Bals 540 331 367 404 

2 Corabia 540 331 367 404 

3 Draganesti 540 331 367 404 

4 Piatra Olt 540 331 367 404 

5 Potcoava 540 331 367 404 

6 Scornicesti 540 331 367 404 

TOTAL COMUNE 43.680 26.728 29.640 32.656 

1 Baldovinesti 420 257 285 314 

2 Babiciu 420 257 285 314 

3 Balteni 420 257 285 314 

4 Barasti 420 257 285 314 

5 Barza 420 257 285 314 

6 Bobicesti 420 257 285 314 

7 Brastavatu 420 257 285 314 

8 Brancoveni 420 257 285 314 

9 Brebeni 420 257 285 314 

10 Bucinisu 420 257 285 314 

11 Calui 420 257 285 314 

12 Carlogani 420 257 285 314 

13 Cezieni 420 257 285 314 

14 Cilieni 420 257 285 314 

15 Colonesti 420 257 285 314 

16 Corbu 420 257 285 314 

17 Coteana 420 257 285 314 

18 Crampoia 420 257 285 314 

19 Cungrea 420 257 285 314 



 

20 Curtisoara 420 257 285 314 

21 Daneasa 420 257 285 314 

22 Deveselu 420 257 285 314 

23 Dobretu 420 257 285 314 

24 Dobrosloveni 420 257 285 314 

25 Dobroteasa 420 257 285 314 

26 Dobrun 420 257 285 314 

27 Draghiceni 420 257 285 314 

28 Fagetelu 420 257 285 314 

29 Falcoiu 420 257 285 314 

30 Farcasele 420 257 285 314 

31 Ganeasa 420 257 285 314 

32 Gavanesti 420 257 285 314 

33 Garcov 420 257 285 314 

34 Ghimpeteni 420 257 285 314 

35 Giuvarasti 420 257 285 314 

36 Gostavatu 420 257 285 314 

37 Gradinari 420 257 285 314 

38 Gradinile 420 257 285 314 

39 Grojdibodu 420 257 285 314 

40 Gura Padinii 420 257 285 314 

41 Ianca 420 257 285 314 

42 Iancu Jianu 420 257 285 314 

43 Icoana 420 257 285 314 

44 Ipotesti 420 257 285 314 

45 Izbiceni 420 257 285 314 

46 Izvoarele 420 257 285 314 

47 Leleasca 420 257 285 314 

48 Maruntei 420 257 285 314 

49 Mihaiesti 420 257 285 314 

50 Milcov 420 257 285 314 

51 Morunglav 420 257 285 314 

52 Movileni 420 257 285 314 

53 Nicolae Titulescu 420 257 285 314 

54 Obarsia 420 257 285 314 

55 Oboga 420 257 285 314 

56 Oporelu 420 257 285 314 

57 Optasi Magura 420 257 285 314 

58 Orlea 420 257 285 314 

59 Osica de Jos 420 257 285 314 

60 Osica de Sus 420 257 285 314 

61 Parscoveni 420 257 285 314 

62 Perieti 420 257 285 314 

63 Plesoiu 420 257 285 314 

64 Poboru 420 257 285 314 

65 Priseaca 420 257 285 314 

66 Radomiresti 420 257 285 314 

67 Redea 420 257 285 314 

68 Rotunda 420 257 285 314 

69 Rusanesti 420 257 285 314 

70 Samburesti 420 257 285 314 

71 Sarbii Magura 420 257 285 314 

72 Scarisoara 420 257 285 314 

73 Schitu 420 257 285 314 

74 Seaca 420 257 285 314 

75 Slatioara 420 257 285 314 

76 Spineni 420 257 285 314 



 

77 Sprincenata 420 257 285 314 

78 Stoenesti 420 257 285 314 

79 Stoicanesti 420 257 285 314 

80 Strejesti 420 257 285 314 

81 Studina 420 257 285 314 

82 Serbanesti 420 257 285 314 

83 Soparlita 420 257 285 314 

84 Stefan cel Mare 420 257 285 314 

85 Tatulesti 420 257 285 314 

86 Teslui 420 257 285 314 

87 Tia Mare 420 257 285 314 

88 Topana 420 257 285 314 

89 Traianu 420 257 285 314 

90 Tufeni 420 257 285 314 

91 Urzica 420 257 285 314 

92 Valea Mare 420 257 285 314 

93 Vadastra 420 257 285 314 

94 Vadastrita 420 257 285 314 

95 Valeni 420 257 285 314 

96 Valcele 420 257 285 314 

97 Verguleasa 420 257 285 314 

98 Visina 420 257 285 314 

99 Visina Noua 420 257 285 314 

100 Vitomiresti 420 257 285 314 

101 Vladila 420 257 285 314 

102 Voineasa 420 257 285 314 

103 Vulpeni 420 257 285 314 

104 Vulturesti 420 257 285 314 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

     Contrasemnează   

                                                                               Secretarul Judeţului Olt   

    Marinela-Elena ILIE   

 Director Executiv                     

Constanţa DUMITRU       
 

  ANEXA Nr. 2  la HCJ nr. 175/25.10.2018 

 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022 

 

     mii lei 

Nr. 

crt. 
LOCALITATEA 

Propuneri 

2019 

Estimări 

2020 2021 2022 

TOTAL 17.162 9.636 9.782 9.928 

TOTAL MUNICIPII 422 258 294 220 

1 Caracal 211 129 147 110 

2 Slatina 211 129 147 110 

TOTAL ORASE 1.140 642 648 660 

1 Bals 190 107 108 110 

2 Corabia 190 107 108 110 

3 Draganesti 190 107 108 110 



 

4 Piatra Olt 190 107 108 110 

5 Potcoava 190 107 108 110 

6 Scornicesti 190 107 108 110 

TOTAL COMUNE 15.600 8.736 8.840 9.048 

1 Baldovinesti 150 84 85 87 

2 Babiciu 150 84 85 87 

3 Balteni 150 84 85 87 

4 Barasti 150 84 85 87 

5 Barza 150 84 85 87 

6 Bobicesti 150 84 85 87 

7 Brastavatu 150 84 85 87 

8 Brancoveni 150 84 85 87 

9 Brebeni 150 84 85 87 

10 Bucinisu 150 84 85 87 

11 Calui 150 84 85 87 

12 Carlogani 150 84 85 87 

13 Cezieni 150 84 85 87 

14 Cilieni 150 84 85 87 

15 Coloneşti 150 84 85 87 

16 Corbu 150 84 85 87 

17 Coteana 150 84 85 87 

18 Crampoia 150 84 85 87 

19 Cungrea 150 84 85 87 

20 Curtisoara 150 84 85 87 

21 Daneasa 150 84 85 87 

22 Deveselu 150 84 85 87 

23 Dobretu 150 84 85 87 

24 Dobrosloveni 150 84 85 87 

25 Dobroteasa 150 84 85 87 

26 Dobrun 150 84 85 87 

27 Draghiceni 150 84 85 87 

28 Fagetelu 150 84 85 87 

29 Falcoiu 150 84 85 87 

30 Farcasele 150 84 85 87 

31 Ganeasa 150 84 85 87 

32 Gavanesti 150 84 85 87 

33 Garcov 150 84 85 87 

34 Ghimpeteni 150 84 85 87 

35 Giuvarasti 150 84 85 87 

36 Gostavatu 150 84 85 87 

37 Gradinari 150 84 85 87 

38 Gradinile 150 84 85 87 

39 Grojdibodu 150 84 85 87 

40 Gura Padinii 150 84 85 87 

41 Ianca 150 84 85 87 

42 Iancu Jianu 150 84 85 87 

43 Icoana 150 84 85 87 

44 Ipotesti 150 84 85 87 

45 Izbiceni 150 84 85 87 

46 Izvoarele 150 84 85 87 

47 Leleasca 150 84 85 87 

48 Maruntei 150 84 85 87 

49 Mihaiesti 150 84 85 87 

50 Milcov 150 84 85 87 

51 Morunglav 150 84 85 87 

52 Movileni 150 84 85 87 

53 Nicolae Titulescu 150 84 85 87 



 

54 Obarsia 150 84 85 87 

55 Oboga 150 84 85 87 

56 Oporelu 150 84 85 87 

57 Optasi Magura 150 84 85 87 

58 Orlea 150 84 85 87 

59 Osica de Jos 150 84 85 87 

60 Osica de Sus 150 84 85 87 

61 Parscoveni 150 84 85 87 

62 Perieti 150 84 85 87 

63 Plesoiu 150 84 85 87 

64 Poboru 150 84 85 87 

65 Priseaca 150 84 85 87 

66 Radomiresti 150 84 85 87 

67 Redea 150 84 85 87 

68 Rotunda 150 84 85 87 

69 Rusanesti 150 84 85 87 

70 Samburesti 150 84 85 87 

71 Sarbii Magura 150 84 85 87 

72 Scarisoara 150 84 85 87 

73 Schitu 150 84 85 87 

74 Seaca 150 84 85 87 

75 Slatioara 150 84 85 87 

76 Spineni 150 84 85 87 

77 Sprincenata 150 84 85 87 

78 Stoenesti 150 84 85 87 

79 Stoicanesti 150 84 85 87 

80 Strejesti 150 84 85 87 

81 Studina 150 84 85 87 

82 Serbanesti 150 84 85 87 

83 Soparlita 150 84 85 87 

84 Stefan cel Mare 150 84 85 87 

85 Tatulesti 150 84 85 87 

86 Teslui 150 84 85 87 

87 Tia Mare 150 84 85 87 

88 Topana 150 84 85 87 

89 Traianu 150 84 85 87 

90 Tufeni 150 84 85 87 

91 Urzica 150 84 85 87 

92 Valea Mare 150 84 85 87 

93 Vadastra 150 84 85 87 

94 Vadastrita 150 84 85 87 

95 Valeni 150 84 85 87 

96 Valcele 150 84 85 87 

97 Verguleasa 150 84 85 87 

98 Visina 150 84 85 87 

99 Visina Noua 150 84 85 87 

100 Vitomiresti 150 84 85 87 

101 Vladila 150 84 85 87 

102 Voineasa 150 84 85 87 

103 Vulpeni 150 84 85 87 

104 Vulturesti 150 84 85 87 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

Contrasemnează   

              Secretarul Judeţului Olt   

    Marinela-Elena ILIE   



 

   Director Executiv                     

Constanţa DUMITRU       

HOTĂRÂRE 

cu privire la preluarea în domeniul public al Județului Olt a unui drum comunal și încadrarea acestuia din 

categoria funcțională a drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean 

 
 

Având  în vedere: 

- Expunerea  de motive  nr. 11305/18.10.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  11306/18.10.2018; 

- Adresa nr. 9566/06.09.2018 a Consiliului Judeţean Olt către Primăria orașului Balș; 

- Adresa nr. 9567/06.09.2018 a Consiliului Judeţean Olt către Primăria comunei Bobicești;  

- Raportul comun nr. 11307/18.10.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanțe şi al Direcției Tehnice şi  Investiţii; 

- Raportul nr. 11561/23.10.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 11565/23.10.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

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

- Raportul nr. 11579/24.10.2018  al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;    

- Raportul nr. 11609/24.10.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bobicești nr. 10/01.02.2016 privind încadrarea unei străzi și a unui drum de 

exploatare în categoria funcțională a drumurilor comunale din cadrul comunei Bobicești, județul Olt; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Balș nr. 6/28.01.2016 referitor la: aprobarea clasificării unor străzi și a unui 

drum de exploatare în drum comunal și întocmirea documentației aferente; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Balș nr. 44/26.07.2018 referitor la completarea art.1 din HCL Balș nr. 

6/28.01.2016 privind aprobarea clasificării unor străzi și a unui drum de exploatare în drum comunal și întocmirea 

documentației aferente; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bobicești nr. 65/21.09.2018 cu privire la  propunerea de încadrare a 

tronsonului de drum comunal DC 12A, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Bobicești,  în categoria funcțională a 

drumurilor judeţene, comunicată Consiliului Județean Olt prin adresa nr. 3022/01.10.2018 a Primăriei comunei 

Bobicești înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 10615/01.10.2018; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Balș nr. 63/27.09.2018 referitor la aprobarea propunerii de încadrare a 

drumului comunal DC 12A Bobicești – Balș în categoria de folosință a drumurilor de interes județean și trecerea 

acestuia din domeniul public al orașului Balș în domeniul public al Județului Olt, comunicată Consiliului Județean Olt 

prin adresa nr. 20005/16.10.2018 a Primăriei orașului Balș înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

11198/16.10.2018; 

- Prevederile art.7 lit.b), art.12 alin.(2) şi art.22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.9 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările 

ulterioare și punctului II subpunctul 1 din LISTA cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale, la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si 

completările ulterioare, 

- Prevederile art.867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu modificările 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 Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. (1). Se aprobă preluarea din domeniul public al orașului Balș în domeniul public al Judeţului 

Olt, a tronsonului din drumul comunal DC 12A situat pe raza administrativ-teritorială a orașului Balș, 

județul Olt, trecut în proprietatea publică a Județului Olt prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Balș nr. 

63/27.09.2018. 

(2). Se aprobă preluarea din domeniul public al comunei Bobicești în domeniul public al Judeţului Olt 

și în administrarea Consiliului Județean Olt, a tronsonului din drumul comunal DC 12A situat pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Bobicești, județul Olt, trecut în proprietatea publică a Județului Olt prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Bobicești nr. 65/21.09.2018. 

Art.2. Se aprobă încadrarea drumului comunal DC 12A, prevăzut la art.1, din categoria funcţională a 

drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, sub indicativul DJ 

644B, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  



 

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

orașului Balș, respectiv Primăria comunei Bobicești, și Consiliul Județean Olt, prin grija Direcției Tehnice și 

Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la 

adoptarea prezentei hotărâri. 

Art.4. La data încheierii protocoalelor prevăzute la art.3, încetează afectațiunea de bun de interes local 

a drumului prevăzut la art.1, devenind bun de interes județean.  

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

Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu 

drumul județean prevăzut la art.2.   

Art.6. Prin grija Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt, se vor efectua demersurile necesare pentru actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 

540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 

utilitate privată deschise circulaţiei publice.    

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe și Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Consiliului Local al orașului Balș, 

Consiliului Local al comunei Bobicești, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 

  PREŞEDINTE, 

              Marius OPRESCU 

                                                                                                                                   Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                               Secretar al Județului                          

                                                                                         Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 25.10.2018 

Nr. 176 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi ,,pentru”. 

 
ANEXA la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 176/25.10.2018 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

 cu privire la încadrarea unui drum din categoria funcțională a drumurilor de interes local  

în categoria funcţională a drumurilor de interes județean 
 

Situație existentă Situație propusă 

Denumire 

drum 

Traseul  drumului Poziţie 

kilometrică 

( origine -

destinație) 

Lungime 

(km) 

Denumire 

drum 

Traseu drum Poziţia 

kilometrică 

(origine -

destinație) 

Lungime 

reală 

(km) 

DC 12A 

 

Comuna Bobicești, sat Mirila 

(DJ 644)  – limită oraș Balș 

0+000 – 2+178 L= 2,178  DJ 644B 

 

Comuna Bobicești, sat 

Mirila (DJ 644) - orașul 

Balș (DN 65 intersecția 

cu str. 1 Decembrie) 

(km 0+000 - 

km 5+266) 

L = 5,266 

 

 

 
DC 12A Limită comuna Bobicești – 

orașul Balș (DN 65 intersecția 

cu str. 1 Decembrie)                                         

2+178 – 5+266 L=3,088 

 

                                           Director  Executiv                                                                  Director Executiv                                                                                                                                         

                                           Cornel MOTOI                                                                 Constanța DUMITRU  

 

   Șef Serviciu                                                                                                                                       Șef Serviciu 

            Costinel NETCU                                                                                                                       Dorina-Mihaela NEGRILĂ 

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.11289/18.10.2018 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.11290/18.10.2018; 

-  raportul nr.11291/18.10.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr.11612/24.10.2018 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, modificată prin Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018; 

- adresa nr. 70083/11.10.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11016/11.10.2018; 

- referatul nr.11135/15.10.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- referatul nr.11244/17.10.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- referatul nr. 10578/01.10.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- referatul nr.10000/18.09.2018 al Compartimentului administrativ din cadrul Direcției Economice, Buget-Finanțe; 

- 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 2.501.000 lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat la 

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

2018, pentru Consiliul Județean Olt. 

Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 3.169.000 lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat la 

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

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Art.3. 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 plata sumelor prevăzute în hotărâri 

judecătorești definitive, pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, 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 nr. 22/02.02.2018 

pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018. 

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

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

Finanțelor Publice Olt, 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, 25.10.2018 

Nr. 177 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”. 

 

 

HOTĂRÂRE 

                    cu privire la transformare posturi vacante în statul de funcţii al aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
 

 

Având în vedere: 

− expunerea de motive nr.11316/18.10.2018 la proiectul de hotărâre nr.11317/18.10.2018; 

− Raportul nr.11318/18.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 



 

− Raportul nr.11575/24.10.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

− Raportul nr.11580/24.10.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

− Raportul nr.11148/15.10.2018 al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu – 

Arhitect Șef al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

− Raportul nr.10879/08.10.2018 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcții - Arhitect 

Șef al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

− 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 Judeţean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică prin modificarea 

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

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

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

modificările și completările ulterioare,    

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
      

Art.1. Se aprobă transformarea a două posturi vacante aferente categoriei funcționarilor publici de execuție, 

după cum urmează: 

− postul vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Unitatea de 

Implementare a Proiectelor al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu – 

Arhitect Șef al Județului al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt (poziţia nr.71 în statul de funcţii 

pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, 

grad profesional superior; 

− postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului şi Disciplina în Construcții – Arhitect Șef al Județului al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt (poziţia nr.85 în statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent. 

Art.2 Statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare, se 

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

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

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

Contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare, Serviciului Unitatea de 

Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu – Arhitect Șef al Județului și Serviciului Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcții – Arhitect Șef al Județului din cadrul aparatului de specialitate 

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

Prefectului – Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                   Secretar al județului 

                                                                                                                  Marinela – Elena ILIE     

Slatina 25.10.2018 

Nr.178 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru” 

 



 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr.11292/18.10.2018, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.11293/18.10.2018; 

-  Raportul nr.11294/18.10.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.11613/24.10.2018 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; 

- 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, modificată prin Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.177/25.10.2018 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; 

- Referatul nr. 10578/01.10.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Referatul nr.10000/18.09.2018 al Compartimentului administrativ din cadrul Direcției Economice, Buget-Finanțe; 

- Adresa nr. 651/OT din 04.10.2018 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Olt, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.10779/04.10.2018; 

- Adresa nr.3922769/20.09.2018 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10140/20.09.2018; 

- Adresa nr.70083/11.10.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.11016/11.10.2018; 

- Nota de fundamentare nr.899/11.10.2018 a Serviciului Județean de Pază Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.11010/11.10.2018; 

- Adresa nr. 27684/10.10.2018 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10946/10.10.2018; 

- Adresa nr.104082/08.10.2018 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.11019/11.10.2018; 

 - Referatul nr.11135/15.10.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Adresa nr.71042/16.10.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.11220/16.10.2018; 

- Referatul nr.11244/17.10.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

 - Adresa nr. 301/17.10.2018 a Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural 

Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11245/17.10.2018; 

- Referatul nr.11232/16.10.2018 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

- Nota nr. 11512/24.10.2018 la Proiectul de Hotarare cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 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 fișelor obiectivelor de investiții: 

- Construire pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, km 17+900”, 

conform anexei nr. 7; 

- „Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, 

conform anexei nr. 9; 



 

- „Reabilitare Centru SF. Valentin, strada Aleea Muncii, bl.FA 24, sc. C, et.4, ap.10 municipiul Slatina 

jud. Olt”, conform anexei nr.13; 

- „Reabilitare Centru SF. Valentin, strada Aleea Macului , bl.FA 22, sc. D, et.4, ap.15 mun. Slatina 

jud. Olt, conform anexei nr.14. 

Art.4. Se aproba fișa  obiectivului de investiții: 

- „Modernizare drum județean DJ 644, km 33+345-37+125, L=3,780 km, Morunglav-Cîrlogani”, 

conform anexei nr. 8. 

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”, pentru anul 

2018, conform anexei nr.3; 

- 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” subcapitolul 61.02.05 „Protecţie civilă şi protecţie contra 

incendiilor”  pentru anul 2018, conform anexei nr.4; 

- 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala” subcapitolul 61.10.50 „Alte cheltuieli in domeniul ordinii 

publice și siguranței naționale” pentru Serviciul Județean de Pază pe anul 2018, conform anexei nr.5; 

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

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

- 68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcap. 68.02.04 „Asistenta acordata persoanelor in varsta” și 

subcap. 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii” pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, pe anul 2018, conform anexelor nr. 11  și  nr. 12; 

- 84.02 „Transporturi” paragraful 84.02.03.01 „Drumuri și poduri”, pe anul 2018, conform anexei nr.10. 

Art.6. Se aproba rectificarea Listei lucrărilor de administrare, întreținere, reparații curente și investiții 

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.15 si 16. 

Art.7. Se aproba Programul de investiții publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 

2018 si estimarile pe anii 2019-2021, rectificat, conform anexei nr. 17. 

Art.8. Anexele nr. 1-17  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, 

                                                                                                                               Secretar al Județului Olt 

                                                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 

SLATINA,25.10.2018 

Nr. 179 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”. 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.11385/19.10.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.11386/19.10.2018; 

- Raportul nr.11387/19.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.11576/24.10.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.11581/24.10.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.11584/24.10.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

http://www.cjolt.ro/


 

- adresa nr.2048/18.10.2018 a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11338/18.10.2018; 

- prevederile Deciziei Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

nr.239/18.10.2018 referitoare la încadrare în funcția de solist vocal grad profesional I, nivel studii S ca urmare a 

promovării examenului de promovare în grad profesional imediat superior gradului deținut și stabilire drepturi salariale 

pentru doamna Cică Victoria-Ani; 

- prevederile Deciziei Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

nr.240/18.10.2018 referitoare la încadrare în funcția de solist vocal grad profesional I, nivel studii S ca urmare a 

promovării examenului de promovare în grad profesional imediat superior gradului deținut și stabilire drepturi salariale 

pentru domnul  Roșoga Daniel Viorel; 

- prevederile Deciziei Directorului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” 

nr.241/18.10.2018 referitoare la încadrare în funcția de solist instrumentist grad profesional IA, nivel studii S ca urmare a 

promovării examenului de promovare în grad profesional imediat superior gradului deținut și stabilire drepturi salariale 

pentru domnul Țițirigă Cornel; 

- Raportul final nr.2037/16.10.2018 al examenului din data de 15.10.2018 organizat pentru promovarea personalului 

contractual din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ Secția Muzicală; 

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

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

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

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

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

organizare și funcționare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”; 

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

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

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

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1) lit.a), art.9, art.31 alin.(2)-(5) și (8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

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

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

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

completările ulterioare, Capitolului I. („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă 

naţională”), Pct.II. (Alte instituţii de spectacole sau concerte),  lit.b) (Funcţii de execuţie) poziția nr.7, 

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

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă transformarea a trei posturi aferente personalului 

contractual de execuție din Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

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

modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui 

deținut, după cum urmează: 

➢ transformarea postului de solist vocal, grad profesional II, nivel studii S în cadrul Secției 

Muzicale a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ (poziția nr.18 

în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“, 

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

în post de solist vocal, grad profesional I, nivel studii S; 

➢ transformarea postului de solist vocal, grad profesional II, nivel studii S în cadrul Secției 

Muzicale a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ (poziția nr.23 

în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“, 

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

în post de solist vocal, grad profesional I, nivel studii S; 

➢ transformarea postului de solist instrumentist, grad profesional I, nivel studii S în cadrul 

Secției Muzicale a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ 

(poziția nr.28 în Statul de Funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 



 

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

completările ulterioare) în post de solist instrumentist, grad profesional IA, nivel studii S; 

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

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

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

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

aplicabilitatea. 

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

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

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

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

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                         Secretar al județului 

                                                                                                                          Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 25.10.2018 

Nr.180 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”  

 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.11313/18.10.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.11314/18.10.2018; 

-  Raportul nr.11315/18.10.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.11614/24.10.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

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

ulterioare; 

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

2018 și estimările pe anii 2019-2021, cu rectificările ulterioare; 

În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b), 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 7.591 mii lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului 

Judetean Olt, prevăzut in bugetul Judetului Olt  pe anul 2018, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital 

ale unitatilor administrativ-teritoriale, pentru buna desfășurare a activității acestora până la finele anului 2018, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(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 7.591 mii lei și se 

suplimentează cu aceeași sumă la capitolul 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe”, subcapitolul 51.02.01 

„Autorități executive și legislative”, paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive”, titlul VI „Transferuri între unități 

ale administrației publice”, art. 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, alin. 51.01.24 „Transferuri din 

bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații 

de extremă dificultate” și virarea în conturile de venituri 21.43.02.08 „Subvenții primite din bugetele consiliilor locale 

si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ - teritoriale în situații de extremă dificultate” .  



 

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

sumelor alocate potrivit art.1. 

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

Taxe  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administratiei Județene a Finanţelor Publice 

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

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

unitatilor administrativ-teritoriale din anexa la prezenta hotarare, sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la 

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

 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                          Contrasemnează, 

                                                                         Secretar al Județului Olt 

                                                                             Marinela-Elena ILIE 

SLATINA,25.10.2018 

Nr. 181 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33  de voturi „pentru”. 

 
 

                                  ANEXĂ la H.C.J. nr.181/25.10.2018  
   

Repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a unor sume din Fondul de Rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2018 
 

  mii lei 

Nr. 

crt. 
Unități administrativ-teritoriale Suma repartizată 

0 1 6 

TOTAL 7.591 

TOTAL ORASE 406 

1 Orașul Corabia 117 

2 Orașul Draganesti Olt 100 

3 Orașul Potcoava 100 

4 Orașul Scornicesti 89 

TOTAL COMUNE 7.185 

1 Comuna Baldovinesti 100 

2 Comuna Babiciu 100 

3 Comuna Balteni 40 

4 Comuna Barasti 40 

5 Comuna Barza 100 

6 Comuna Bobicesti 40 

7 Comuna Brastavatu 100 

8 Comuna Brancoveni 100 

9 Comuna Brebeni 100 

10 Comuna Bucinisu 40 

11 Comuna Calui 40 

12 Comuna Carlogani 100 

13 Comuna Cezieni 150 

14 Comuna Cilieni 40 

15 Comuna Corbu 250 

16 Comuna Coteana 40 

17 Comuna Crampoia 40 

18 Comuna Cungrea 160 

19 Comuna Curtisoara 40 

20 Comuna Daneasa 100 



 

21 Comuna Deveselu 40 

22 Comuna Dobretu 100 

23 Comuna Dobrosloveni 40 

24 Comuna Dobroteasa 50 

25 Comuna Dobrun 150 

26 Comuna Draghiceni 40 

27 Comuna Fagetelu 40 

28 Comuna Falcoiu 40 

29 Comuna Farcasele 40 

30 Comuna Ganeasa 40 

31 Comuna Gavanesti 150 

32 Comuna Garcov 40 

33 Comuna Ghimpeteni 40 

34 Comuna Giuvarasti 120 

35 Comuna Gostavatu 100 

36 Comuna Gradinari 100 

37 Comuna Gradinile 40 

38 Comuna Grojdibodu 40 

39 Comuna Gura Padinii 40 

40 Comuna Ianca 42 

41 Comuna Iancu Jianu 40 

42 Comuna Icoana 51 

43 Comuna Ipotesti 100 

44 Comuna Izbiceni 50 

45 Comuna Izvoarele 40 

46 Comuna Leleasca 40 

47 Comuna Maruntei 40 

48 Comuna Mihaesti 40 

49 Comuna Milcov 40 

50 Comuna Morunglav 200 

51 Comuna Movileni 112 

52 Comuna Nicolae Titulescu 100 

53 Comuna Obarsia 40 

54 Comuna Oboga 150 

55 Comuna Oporelu 40 

56 Comuna Optasi Magura 100 

57 Comuna Orlea 40 

58 Comuna Osica de Jos 150 

59 Comuna Osica de Sus 40 

60 Comuna Parscoveni 50 

61 Comuna Perieti 40 

62 Comuna Plesoiu 40 

63 Comuna Poboru 50 

64 Comuna Priseaca 40 

65 Comuna Radomiresti 40 

66 Comuna Redea 100 

67 Comuna Rotunda 40 

68 Comuna Rusanesti 40 

69 Comuna Samburesti 150 

70 Comuna Sarbii Magura 80 

71 Comuna Scarisoara 40 

72 Comuna Schitu 40 

73 Comuna Seaca 40 

74 Comuna Slatioara 70 

75 Comuna Spineni 40 

76 Comuna Sprincenata 40 

77 Comuna Stoenesti 40 



 

78 Comuna Stoicanesti 100 

79 Comuna Strejesti 100 

80 Comuna Studina 40 

81 Comuna Serbanesti 40 

82 Comuna Soparlita 40 

83 Comuna Stefan cel Mare 40 

84 Comuna Tatulesti 40 

85 Comuna Teslui 150 

86 Comuna Tia Mare 40 

87 Comuna Topana 100 

88 Comuna Traian 40 

89 Comuna Tufeni 100 

90 Comuna Urzica 40 

91 Comuna Valea Mare 40 

92 Comuna Vadastra 40 

93 Comuna Vadastrita 40 

94 Comuna Valeni 40 

95 Comuna Valcele 100 

96 Comuna Verguleasa 100 

97 Comuna Visina 40 

98 Comuna Visina Noua 40 

99 Comuna Vitomiresti 150 

100 Comuna Vladila 40 

101 Comuna Voineasa 200 

102 Comuna Vulpeni 40 

103 Comuna Vulturesti 40 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                      Contrasemnează, 

   Secretarul Judeţului Olt 

   Marinela-Elena ILIE 

            Director Executiv    

         Constanţa DUMITRU    
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice,  

care au obținut rezultate excepţionale la olimpiadele şcolare de specialitate 
 

Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr. 11358/19.10.2018 la proiectul de hotărâre nr. 11359/19.10.2018;  

➢ Raportul comun nr. 11360/19.10.2018 al Direcției Economice Buget-Finanțe și al Cabinetului Președintelui 

Consiliului Județean Olt; 

➢ Raportul nr. 11577/24.10.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

➢ Raportul nr. 11582/24.10.2018 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement; 

➢ Raportul nr. 11585/24.10.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție 

copii și culte; 

➢ Prevederile anexei nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

➢ Prevederile art. 111 alin. (5) și (51) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare,  
 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT  adoptă  prezenta  HOTĂRÂRE: 
 



 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au 

obţinut rezultate excepţionale la olimpiadele şcolare de specialitate, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

Judeţean Olt, Cabinetului   Președintelui   Consiliului  Județean  Olt,  pentru  aducerea  la îndeplinire, 

Inspectoratului Școlar Județean Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
                   

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                             Secretar al Judeţului Olt 

                                                                        Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 25.10.2018 

Nr. 182 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 
         

Anexa la H.C.J nr. 182/25.10.2018 
 

REGULAMENT 

de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, 

 care au obținut rezultate excepţionale la olimpiadele şcolare de specialitate 
 

CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale 
 

Art. 1.  Promovarea şi susţinerea performanţei în educaţie constituie un obiectiv important pentru Consiliul Judeţean 

Olt.  

Art. 2.  Prin premierea elevilor şi cadrelor didactice se răsplătește efortul depus de aceștia în obținerea de rezultate 

excepționale la olimpiadele şcolare de specialitate etapa judeţeană, națională sau internațională. 

Art. 3.  

(1) Niciun elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la acordarea premiului pe 

criterii de sex, naționalitate, religie, rasă, apartenența personală a cadrelor didactice sau a rudelor acestora ori elevilor la 

organizații legal constituite sau partide politice. 

(2) Criteriul de departajare îl constituie rezultatele obținute la etapa judeţeană, națională sau internaţională a 

olimpiadelor școlare până în momentul premierii. 

Art. 4. Vor fi premiați elevii olimpici înscriși în unități de învățământ din județul Olt care au obţinut rezultate de 

excepţie, precum și cadrele didactice, care au pregătit elevii și au contribuit la obținerea rezultatelor de către aceștia. 
 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 
 

Art. 5.  Potrivit prevederilor legale, autorităţile publice au obligaţia să sprijine educaţia. La baza elaborării acestui 

regulament stau prevederile: 

- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 
 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 
 

Art. 6. Suma aferentă premierii se va asigura anual, din bugetul propriu al Judeţului Olt aprobat prin hotărâre a 

consiliului județean, adoptată în condițiile legii. 
 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării premierii 
 

Art. 7. Acordarea premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice care au obţinut rezultate excepţionale la olimpiadele 

şcolare de specialitate va avea loc în municipiul Slatina, în cadrul unei manifestări festive, după finalizarea etapelor tuturor 

olimpiadelor școlare, inclusiv a fazei internaționale, și cunoașterea rezultatelor elevilor din județul Olt la acestea. 
 

CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a premiilor şi cuantumul acestora 
 

Art. 8. În cadrul evenimentului vor fi premiaţi, conform situaţiei întocmite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, 

elevii care au obţinut următoarele rezultate: 

• Locul I, II, III la olimpiadele școlare internaționale, inclusiv pentru participarea la olimpiadele internaționale. 

• Locurile I, II, III, menţiune sau clasarea până la poziţia a zecea în ierarhia naţională la etapa națională a olimpiadelor 

școlare, pe discipline.  

• Calificarea la olimpiadele naţionale de specialitate în urma participării la etapa judeţeană de profil. 



 

 Totodată, vor fi premiate şi cadrele didactice care au îndrumat activitatea acestora.  

Art. 9.  Conform situaţiei întocmite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, din ediţiile precedente există şi situaţii în 

care elevii au participat în echipă la olimpiadele de specialitate, etapa judeţeană, naţională sau internaţională pe discipline. 

Acestea variază între trei şi patruzeci de membri. În cazul de faţă, premiile care le revin vor fi intitulate premii colective. 

Art. 10. Cuantumul premiilor va fi structurat astfel: 

a.) Elevi:  

- Etapa internaţională: 

• Locul I – 6000 lei/elev/disciplină 

• Locul II – 5000 lei/elev/disciplină 

• Locul III – 4000 lei/elev/disciplină 

• Participare  – 3500 lei/elev/disciplină 

- Etapa naţională: 

• Locul I sau calificarea în lotul lărgit al României la disciplinele de specialitate – 1000 lei/elev/disciplină 

• Locul II – 800 lei/elev/disciplină 

• Locul III – 600 lei/elev/disciplină 

• Menţiune, până la poziţia a zecea în ierarhia naţională 400 lei /elev/disciplină. 

- Etapa judeţeană: 

• calificarea la olimpiadele naţionale de specialitate: 200 lei/elev/disciplină. 

- Etapa naţională, premii colective: 

• Locul I  – 3-15 membri: între 1800-9000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 600 lei/elev/disciplină) 

• Locul I  – 16-40 membri: între 6400-16000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 400 lei/elev/disciplină) 

• Locul II  – 3-15 membri: între 1500-7500 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 500 lei/elev/disciplină) 

• Locul II  – 16-40 membri: între 5600-14000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 350 lei/elev/disciplină) 

• Locul III  – 3-15 membri: între 1200-6000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 400 lei/elev/disciplină) 

• Locul III  – 16-40 membri: între 4800-12000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 300 lei/elev/disciplină) 

• Menţiune până la poziţia a zecea în ierarhia naţională – 3-15 membri: între 900-4500 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 300 lei/elev/disciplină) 

• Menţiune până la poziţia a zecea în ierarhia naţională – 16-40 membri: între 4000-10000 lei (fiecărui elev revenindu-i 

suma de 250 lei/elev/disciplină) 

- Etapa judeţeană, premii colective: 

• Locul I – 3 - 40 membri: între 300 - 4000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 100 lei/elev/disciplină) 

 b.) Cadre didactice: 

- Etapa internaţională: 

• Se acordă suma egală cu  premiul elevului care a participat sau a obţinut rezultate deosebite la olimpiada 

internaţională.  

- Etapa naţională: 

• Locurile I, II, III, menţiune sau clasarea până la poziţia a zecea în ierarhia naţională la etapa națională a olimpiadelor 

școlare, pe discipline – 500 lei/cadru didactic. 

 -    Etapa judeţeană: 

• Se acordă suma egală cu  premiul elevului care s-a calificat la etapa naţională a olimpiadelor de specialitate, ca urmare 

a participării la faza judeţeană a olimpiadelor de specialitate. 

Art. 11. 

(1) În situaţia în care un elev sau cadru didactic a obţinut rezultate la aceeaşi disciplină şi la etapa naţională şi 

internaţională, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai mare. 

(2) În situaţia în care un  elev obţine rezultate deosebite la mai multe discipline în cadrul olimpiadelor naţionale 

de specialitate va fi premiat pentru fiecare rezultat obţinut. 

(3) În situaţia în care un cadru didactic a coordonat mai mulţi elevi care au reuşit performanţe naţionale sau 

internaţionale, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai mare. 

(4) În situaţia în care la rezultatele unui elev la o disciplină au contribuit două sau mai multe cadre didactice, 

fiecare cadru didactic va beneficia de premiul în bani, prevăzut la categoria respectivă. 
 

CAPITOLUL VI -  Dispoziții finale 
 

Art. 12. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul 2018. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                             Secretar al Judeţului Olt 

          Director executiv                                                                                        Marinela - Elena ILIE 



 

         Constanta DUMITRU 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: 

- aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.11491/23.10.2018  la Proiectul de hotărâre nr.11492/23.10.2018; 

- Raportul comun al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare și al Serviciului Administrarea 

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

Județeană de Transport  nr.7085/21.06.2018;  

- Raportul nr.11590/24.10.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte;  

- Raportul nr.11588/24.10.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;  

- Raportul nr.11589/24.10.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.269/24.10.2018 referitoare la: avizare denumire instituție publică 

”Centrul Județean de Cultură și Artă Olt”; 

- prevederile art.1, art.2, art.4, art.5 alin.(2), art.8 alin.(1), (3), (5) și (6), art.12-161, art.18-22, art.23 alin.(1), art.25 și art.27 

alin.(5) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 și art.33 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.XVI alin.(2) 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 art.1, art.2 și art.173 din Legea nr.53/2003 – privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 și art.5 alin.(1) din Legea nr.67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului 

întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, modificată prin Legea nr.127/2018;  

- prevederile art.232-234, art.235 alin.(2), art.244 și art.867-870 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, 

republicat, cu modificările ulterioare;  

- prevederile art.28 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.1, art.11 alin.(1) și (2), art.32 și art.39 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresa Instituției Prefectului Județul Olt nr.22374/14.05.2018, înaintată Consiliului Județean Olt și înregistrată sub 

nr.5672/16.05.2018; 

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

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

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

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

și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.a), c) și d), alin.(2) lit.b), c) și e), alin.(4), lit.a), alin.(5) lit.a) pct.4, art.97 alin.(1), 

art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) teza a doua, art.115 alin.(1) lit.c) și art.123 alin.(1) teza întâi din Legea administrației 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. (1) Începând cu data de 01.01.2019 se aprobă înființarea Centrului Județean de Cultură și Artă 

Olt prin reorganizarea a trei instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean OIt, care 

fuzionează prin contopire, respectiv: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 



 

Tradiționale și Cultural Olt, Școala Populară de Arte și Meserii și Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului".  

(2) Instituțiile reorganizate în condițiile alin.(1) funcționează până la data de 31.12.2018, inclusiv, dată 

după care se desființează, iar drepturile și obligațiile acestora se transferă în patrimoniul persoanei juridice 

nou înființate. 

(3) Centrul Județean de Cultură și Artă Olt se înființează ca instituție publică de spectacole, cu 

personalitate juridică, de importanță județeană, în subordinea Consiliului Județean Olt, finanțată din bugetul 

județului Olt și din venituri proprii.  

(4) Sediul administrativ al instituției nou înființate este în Municipiul Slatina, strada Lipscani, nr.33, 

județul Olt. 

Art. 2. Se aprobă numărul de personal, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și 

funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, conform anexelor nr.1, 2 și 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se împuternicește domnul Vivi-Viorel Pintea – manager (director) al Școlii Populare de Arte și 

Meserii, să întreprindă demersurile necesare înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și să 

semneze în numele acestuia toate documentele de predare-primire care privesc patrimoniul și situațiile 

financiare. 

Art. 4. Începând cu data de 01.01.2019 încetează Contractul de management încheiat între Consiliul 

Județean Olt, reprezentat prin domnul Paul Stănescu, Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul Vivi-

Viorel Pintea, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.5739/01.06.2016 și la Școala Populară de Arte și 

Meserii sub nr.416/01.06.2016, pentru perioada 01.06.2016-01.06.2019, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. 5. Începând cu data de 01.01.2019 încetează Contractul de management încheiat între Consiliul 

Județean Olt, reprezentat prin domnul Paul Stănescu, Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul Ion 

Crețeanu, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.6173/14.06.2016 și la Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” sub nr.700/14.06.2016, pentru perioada 14.06.2016-

13.06.2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. Începând cu data de 01.01.2019 încetează Contractul de management, încheiat între Consiliul 

Județean Olt reprezentat prin domnul Marius Oprescu, Președinte al Consiliului Județean Olt și domnul 

Florian Dumitrescu, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11485/23.10.2018 și la Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub nr.901/23.10.2018 pentru 

perioada 01.11.2018-01.11.2021. 

Art. 7. Consiliul Județean Olt va numi prin hotărâre, în condițiile legii, o persoană care să asigure 

interimatul managementului instituției publice de cultură pe o perioadă care să nu depășească 120 de zile 

calendaristice.   

Art. 8. Personalul instituțiilor publice reorganizate în condițiile art.1 alin.(1), angajat cu contract 

individual de muncă, va fi preluat în cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, prin transfer, în 

condițiile legii, conform organigramei și statului de funcții aprobate prin prezenta hotărâre. 

Art. 9. Hotărârile Consiliului Județean Olt cu privire la instituțiile publice de cultură reorganizate, 

adoptate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și orice prevedere contrară prezentei 

hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art. 10. Începând cu data înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt toate taxele și tarifele 

aprobate pentru Școala Populară de Arte și Meserii și pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului" prin hotărâri ale Consiliului Județean Olt vor fi percepute de Centrul 

Județean de Cultură și Artă Olt. 

Art. 11. (1) Patrimoniul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt se constituie prin preluarea 

patrimoniului instituțiilor desființate potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri, pe bază de protocoale de 

predare-primire ce vor fi încheiate la data de 31.12.2018, între instituțiile care se desființează și Centrul 

Județean de Cultură și Artă Olt. 

(2) Preluarea patrimoniului instituțiilor care se desființează se face pe baza situațiilor financiare 

întocmite la data încetării activității, respectiv 31.12.2018, și a protocoalelor de predare-primire ce se vor 

încheia potrivit prevederilor legale. 

Art. 12. (1) Pentru desfășurarea activității, se aprobă darea în administrarea Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt a imobilelor sau spațiilor din imobilele aparținând domeniului public al județului Olt, în 

care au funcționat cele trei instituții reorganizate, după cum urmează: 



 

- Clădirea ”Centrul Județean de Creație și Folclor ”Doina Oltului””(S+P+1), nr. cadastral 4862, înscris 

în cartea funciară nr.17084 Slatina, în suprafață construită de 283 mp și teren aferent în suprafață de 358 mp, 

situate în Municipiul Slatina, str.Lipscani, nr.33, județul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa 

nr.4 la prezenta hotărâre; 

- spațiile din Clădire apartamente – fosta vilă protocol (S+P+2), nr. cadastral 56389, înscris în cartea 

funciară nr.56389 Slatina, situată în Municipiul Slatina, str.Mânăstirii, nr.1A, județul Olt, cu următoarele 

suprafețe:  

➢ Suprafață utilă etaj I = 170,10 mp; 

➢ Suprafață utilă subsol = 90,40 mp; 

➢ Suprafață utilă totală = 260,50 mp, având datele de identificare prevăzute în anexele nr.5a și 

nr.5b la prezenta hotărâre; 

- spațiile din Clădire birouri (Corp A) (P+2), nr.cadastral 4810, înscris în cartea funciară nr.52599 

Slatina, situată în Municipiul Slatina, str.Centura Basarabilor, nr.8, județul Olt, în suprafață utilă etaj II = 463 

mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.6 la prezenta hotărâre. 

(2) Predarea-preluarea imobilelor, respectiv a spațiilor din imobilele date în administrarea Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, prevăzute la alin.(1), se face prin protocol, în termen de 10 zile de la data 

înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, prin grija Serviciului Administrarea Patrimoniului, 

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

de Transport din cadrul Direcției Tehnice și Investiții a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Olt.   

Art. 13. Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 14. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și condițiile Legii contenciosului 

administrativ nr.544/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 15. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

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

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, Școlii Populare 

de Arte și Meserii, Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului", 

managerilor instituțiilor publice de cultură care se desființează, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                                 Secretar al județului 

                                                                                                                                         Marinela Elena ILIE 

Slatina 25.10.2018 

Nr.183 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”. 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018 

 
 

Având  în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 11448/22.10.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 11449/22.10.2018; 

➢ Raportul nr. 11450/22.10.2018  al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

➢ Raportul nr. 11615/24.10.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

➢ Prevederile art. 4 lit. c)  din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, modificată și completată prin Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 78/2018, precum și pct. 30 din Anexa nr. 6 la aceeași lege; 

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 21/02.02.2018 cu privire la repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021 pentru bugetul județului Olt; 

http://www.cjolt.ro/


 

➢ Procesul verbal privind consultarea structurilor asociative ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv 

reprezentantul ACoR Olt, reprezentantul AOR Olt și reprezentantul AMR Olt, înregistrat la Consiliul Judetean Olt sub 

nr. 11411/19.10.2018; 

➢ Referatul nr. 11232/16.10.2018 al Direcției Tehnice și Investiții, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

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

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

completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre; 
 

Art.1. Se aprobă modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 

2018, înscrisă în art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 21/02.02.2018, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale menționate în anexa la prezenta hotărâre, răspund pentru 

modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate prin prezenta hotărâre. 

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

Impozite și Taxe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, Administrației Județene a Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                                      Secretarul Județului Olt 

                                                                                                                     Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 25.10.2018 

Nr. 184  

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”. 

 

 

 

 

  ANEXA la HCJ nr. 184/25.10.2018 
     

Modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 
 

    mii lei 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ 

teritorială 

Program inițial 

2018 
Influențe +/- 

Program 

rectificat 

TOTAL 12.104 0 12.104 

1 Judeţul Olt 12.104 -750 11.354 

2 Orașul Piatra Olt   300 300 

3 Comuna Cezieni   150 150 

4 Comuna Colonești   300 300 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

  Contrasemnează  

          Secretarul Judeţului Olt  

                                                                                                                               Marinela-Elena ILIE 

DIRECTOR EXECUTIV   Şef Serviciu Buget,  

 Constanţa DUMITRU                 Impozite și Taxe  

                                          Nicolaie BUŞOIU  

 

DIRECTOR EXECUTIV         Şef Serviciu Tehnic, Investiții  



 

   Cornel MOTOI              Mihaela NEGRILĂ  

 

HOTĂRÂRE    

cu privire la:  -  aprobarea rezultatului final obținut de domnul Florian DUMITRESCU în 

cadrul procedurii de analiză a noului proiect de management elaborat pentru Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; 

- aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Florian 

DUMITRESCU și a duratei noului contract de management; 

- încetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar 

al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt; 

- numirea managerului (directorului) Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt. 
 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.11487/23.10.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.11488/23.10.2018; 

- Raportul nr.11489/23.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.11578/24.10.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.11583/24.10.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.11586/24.10.2018 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) și art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind 

înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

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

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 lit.b), art.4, art.5, art.15 alin.(1), art.19 alin.(5), art.20 alin.(5)-(6), art.22 alin.(1), art.23, 

art.32 alin.(1) lit.b) 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 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.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.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 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.155/27.09.2018 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.157/27.09.2018 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; 

- 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.10660/02.10.2018 și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt sub nr.856/02.10.2018; 

- proiectul de management al domnului Florian Dumitrescu înaintat cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10436/27.09.2018; 

- procesul verbal încheiat de comisia de analiză a noului proiect de management nr.11391/19.10.2018, în care este 

consemnată nota finală obținută de domnul Florian Dumitrescu; 

- anunțul privind rezultatul final nr.11441/22.10.2018 la procedura privind organizarea și desfășurarea analizei 

proiectului de management la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; 

- declarația înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11410/19.10.2018, prin care domnul Florian Dumitrescu a 

declarat că nu contestă nota obținută la analiza noului proiect de management; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.457/22.10.2018 referitoare la: aprobarea rezultatului final obținut de 

domnul Florian DUMITRESCU în cadrul procedurii de analiză a noului proiect de management elaborat pentru Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea proiectului de management 

elaborat de domnul Florian DUMITRESCU și a duratei pentru care se va încheia noul contract de management; 

- Contractul de management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – 

Președintele Consiliului Județean Olt, și domnul Florian DUMITRESCU – manager (director) al Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.11485/23.10.2018 și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt sub 

nr.901/23.10.2018, 

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. Se aprobă rezultatul final obținut de domnul Florian Dumitrescu în cadrul procedurii de analiză 

a noului proiect de management elaborat pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, concretizat în nota 9,60, consemnat în Procesul verbal al Comisiei de analiză 

nr.11391/19.10.2018. 

Art.2. Se aprobă proiectul de management pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, elaborat de domnul Florian Dumitrescu și înaintat prin adresa 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10436/27.09.2018, precum și durata de 3 ani a noului contract de 

management încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele 

Consiliului Județean Olt, și domnul Florian Dumitrescu – manager (director) al Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt. 



 

Art.3. Începând cu data de 01.11.2018, încetează contractul de management al managerului 

(directorului) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele 

Consiliului Județean Olt, și domnul Florian DUMITRESCU – manager (director) interimar al Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, înregistrat la Consiliul 

Județean Olt sub nr.10660/02.10.2018 și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt sub nr.856/02.10.2018. 

Art.4. (1) Începând cu data de 01.11.2018, domnul Florian DUMITRESCU se numește în funcția de 

manager (director) – grad II, nivel studii S al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt. 

(2) Domnul Florian DUMITRESCU va exercita funcția de manager (director) al Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt în perioada 01.11.2018-01.11.2021, 

în conformitate cu prevederile Contractului de management înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 

nr.11485/23.10.2018 și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt sub nr.901/23.10.2018. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Olt nr.457/22.10.2018 referitoare la: aprobarea rezultatului final obținut de domnul Florian 

DUMITRESCU în cadrul procedurii de analiză a noului proiect de management elaborat pentru Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea proiectului de 

management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU și a duratei pentru care se va încheia noul contract 

de management își încetează aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.7. 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 25.10.2018 

Nr.185 

 

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