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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

HOTARÂRE 

pentru: aprobarea  Master Planului judeţului Olt, a Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Olt, în perioada 

2014-2020” 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.11898/01.11.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.11899/01.11.2018; 

- Raportul nr.11900/01.11.2018  al Arhitectului Şef al Judeţului – Serviciul Unitatea de 

Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr.12007/05.11.2018; 

- Raportul Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 

Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură nr.12008/05.112018; 

- Adresa S.C. Compania de Apă Olt S.A. nr.1132/130/31.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Olt cu nr.11881/31.10.2018; 

- Avizul C.T.E. al S.C. Compania de apă Olt S.A. nr.34/01.11.2018; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 

condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și 

epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 

populației; 

- Prevederile art.3 alin.(1), art.8 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) lit.a) din Legea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art.3 lit.(y), art.11 alin.(2), art.12 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, (r2), modificată şi completată prin Legea nr. 215/2018; 

       În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. b),d) şi f), alin. (3) lit.f) şi alin. (5) lit. a) pct.13, art.97 alin.(1) 

si art.98 coroborat cu art.45 alin. (1)  şi art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art.1. Se aprobă MASTER PLANUL - actualizare an 2011- pentru serviciul de alimentare cu apă şi 

de canalizare, întocmit în cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în 

judeţul Olt”, conform Anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă Studiul de fezabilitate şi Indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Dezvoltarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată  din judeţul Olt, în perioada 2014-2020”, conform Anexelor nr.2 şi 3. 

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

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe 

si Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. Compania de Apă 

Olt S.A. pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”, Preşedintelui Consiliului Județean Olt si Instituţiei 

Prefectului – judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                              Contrasemnează,  

                                                                                       Secretarul Judetului  

                                                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 

 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 27 de voturi Pentru. 

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

Slatina 05.11.2018 

Nr.186 
G.C./G.C./2 ex. 

 



 

H O T Ă R Â R E 

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

 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr.11893/01.11.2018, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.11894 /01.11.2018; 

-  Raportul nr.11895/01.11.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.12006/05.11.2018 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 Hotărârii Guvernului nr.848/31.10.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor 

locale; 

- Adresa nr. 29841/31.10.2018 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11883/31.10.2018; 

- Referatul nr. 11889/01.11.2018 al Serviciului U.I.P. Programe și Strategii de Mediu, aprobat de 

ordonatorul principal de credite; 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 

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

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

  

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

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

 

   Art.3. Se aprobă rectificarea listelor pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de 

bunuri repartizate, la capitolul: 

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

66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, pe anul 2018, conform anexei 

nr.3; 

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

66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru proiectul „Spitalul Județean de Urgență Slatina - Centru de excelenta 

pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in 

contextul transnational inovativ” COD SMIS 109073” pe anul 2018, conform anexei nr.4. 

 

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

pe categorii de bunuri, pe anul 2018, conform anexei nr. 5. 

 

          Art.5. Se aprobă 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. 6. 

 

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

pe drumurile judetene, în anul 2018, conform anexei nr. 7. 

 

         Art.7. Anexele nr. 1 - 7  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 

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

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

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

Prefectului - Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

                                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                      Secretar al Județului Olt 

                                                                                                                                Marinela-Elena ILIE 

SLATINA 05.11.2018 

Nr. 187 
(3ex.)   

 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea Acordului de Cooperare între județele Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt și Mehedinți 

din România și Regiunea Macedoniei Centrale din Republica Elenă 

 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 12158/07.11.2018  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.12159/07.11.2018; 

➢ raportul nr. 12160/07.11.2018 al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr. 12170/08.11.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

➢ Adresa Biroului de Promovare Comercială și Economică Salonic înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.11978/02.11.2018; 

➢ Adresa Consulatului General al României la Salonic nr.1121/07.11.2018 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.12150/07.11.2018; 

➢ Avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe nr.H2-2/2692/26.10.2018 pentru încheierea 

Acordului de Cooperare între județele Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt  și Mehedinți din România și Regiunea 

Macedoniei Centrale din Republica Elenă; 

➢ Avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr.124371/01.11.2018 pentru încheierea Acordului de Cooperare între județele Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt  

și Mehedinți din România și Regiunea Macedoniei Centrale din Republica Elenă; 

 

     În temeiul prevederilor art. 15 alin.(2) , art.91, alin.(1), lit. e), și alin.(6) lit. a) și lit. c), art.97 alin.(1), 

art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) , lit.f) 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 Acordul de Cooperare între județele Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt  și Mehedinți din 

România și Regiunea Macedoniei Centrale din Republica Elenă, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se împuternicește Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Ioan Ciugulea, să 

semneze Acordul de Cooperare prevăzut la art.1.  

 

          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului de promovare comercială și Economică Salonic, 

Consiliilor Județene Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, Serviciului Dezvoltare  



 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 

PREŞEDINTE , 

Marius OPRESCU  

                                   Contrasemnează,  

                                           Secretarul  Judeţului, 

                                           Marinela-Elena ILIE  

 

Slatina, 8 noiembrie 2018 

Nr. 188 
L.D. (2 ex.) 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi “Pentru” 

 

 

Anexă la  Hotărârea Consiliului Județean Olt   

nr. 188/08.11.2018 

 

ACORD DE COOPERARE  

ÎNTRE JUDEȚELE DOLJ, GORJ, VÂLCEA, OLT ȘI MEHEDINȚI DIN ROMÂNIA  

ȘI REGIUNEA MACEDONIEI CENTRALE DIN REPUBLICA ELENĂ 

 

 

  

1. Judeţul Dolj din România, 

 

2. Judeţul Gorj din România, 

 

3. Judeţul Vâlcea din România, 

 

4. Judeţul Olt din România, 

 

5. Judeţul Mehedinți din România şi 

 

 Regiunea Macedoniei Centrale din Republica Elenă, denumite în continuare Părți, 

 Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale și a relațiilor de prietenie între autoritățile 

lor,  

 Fiind interesate de consolidarea și diversificarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre Părți, ca și 

de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale, 

 Convinse de faptul că această nouă formă de cooperare va contribui la optimizarea relațiilor dintre 

Părți, 

 Au convenit următoarele: 

Articolul 1 

Obiective 



 

Părţile vor coopera, în vederea creşterii capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale din 

localităţile lor, cu scopul asigurării dezvoltării economico-sociale a comunităţilor locale, precum şi pentru 

implementarea unor proiecte în beneficiul comunităților pe care le reprezintă. 

 

Articolul 2 

Domenii de cooperare 

 În baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii, egalității și avantajului reciproc, Părțile vor 

dezvolta relații de colaborare  în următoarele domenii: 

a)   administrație publică locală ;  

b)  economie – prin încheierea de parteneriate în vederea îmbunătățirii schimburilor economice; 

c)   turism – creșterea fluxului de turiști români în Grecia, respectiv greci în România printr-o mai 

bună mediatizare a destinațiilor de turism a ambelor regiuni ; 

d)   învățământ – intensificarea schimburilor de experiență și de bune practici între cadrele didactice, 

elevii și studenții din unitățile de învățământ locale, precum și participarea acestora la taberele de studii și 

recreaționale organizate cu sprijinul autorităților locale ; 

f)  sprijinirea infrastructurilor prin mijloacele specifice administrațiilor publice locale, române și 

elene în vederea deschiderii unei linii aeriene directe Salonic-Craiova ; 

g)   alte domenii de cooperare de interes reciproc în conformitate cu legislațiile în vigoare în cele 

două state. 

Articolul 3 

Modalităţi de cooperare 

  În conformitate cu competențele lor specifice, Părțile: 

a) vor impulsiona schimbul de delegații, vizite ale experților și specialiștilor în domeniile 

administrativ, economic, turistic, educativ și cultural; 

b) vor acționa pentru realizarea unui schimb de experiență între structurile administrative aflate în 

coordonarea celor două părți semnatare, stabilirea și realizarea unui sistem relațional între aceste structuri și 

promovarea imaginii activității acestora la nivelul comunităților locale ale celor două Părți;  

c) vor contribui la dezvoltarea cooperării între organizațiile și instituțiile de antreprenoriat, știință, 

cultură, sănătate, învățământ, asistență și protecție socială, sport, turism, mediu, gospodărire comunală din 

unitățile lor administrativ-teritoriale. 

Articolul 4 

Aspecte financiare 

Părţile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului Acord 

de Cooperare, în limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor lor. 

 



 

Articolul 5 

Coordonarea activităţilor de cooperare 

 1) Fiecare Parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a acestui Acord 

de Cooperare.  

2) Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni 

suplimentare care pot fi întreprinse de către părțile semnatare. 

 

Articolul 6 

Soluţionarea diferendelor 

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare se va 

solutiona amiabil, de catre Părţi, pe calea negocierilor directe. 

 

Articolul 7 

Modificarea Acordului de Cooperare  

Prezentul Acord de Cooperare poate fi modificat sau completat în baza înțelegerii reciproce, în scris 

al Părților. Modificările și completările produc efecte de la data semnării. 

 

Articolul 8 

Aplicarea, durată şi denunţare  

1) Prezentul Acord de Cooperare este încheiat pe durată nedeterminată și produce efecte de la data 

semnării. 

2) Oricare dintre Părțile semnatare poate denunța prezentul Acord de Cooperare printr-o notificare 

scrisă adresată celeilalte Părți. În acest caz, prezentul Acord de Cooperare își încetează valabilitatea 

începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării.   

3) Încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi 

proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel de 

către Părţi. 

Semnat la Salonic la (data) ......................., în două exemplare originale, în limbile română şi greacă, 

toate textele fiind egal autentice.  

 

Pentru județele 

1. Dolj  

………………………………………………… 

2. Gorj  

………………………………………………… 

 

Pentru Regiunea Macedoniei Centrale 

  

…………………………………………………… 

din Republica Elenă 



 

3. Vâlcea  

………………………………………………… 

4. Olt  

………………………………………………… 

5. Mehedinţi  

…………………………….…………………… 

din România 

    

 

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 OCTOMBRIE 2018 

 

 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr.12650/20.11.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.12651/20.11.2018; 

➢ raportul nr.12652/20.11.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.12923/27.11.2018 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. 77264/12.11.2018, 

comunicat cu adresa nr. 77265/12.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 

12348/13.11.2018; 

➢ prevederile art. 54 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 33 din Normele metodologice de   aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

268/2007, cu modificările si completările ulterioare. 

 

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b), lit. d), alin. (3), lit. a), alin. (5), lit. a), punctul 2,  art. 97, alin. (1), 

art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) si  art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană cu handicap îngrijită şi 

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

Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2018, după cum urmează:   

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna 

OCTOMBRIE 

2018 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

OCTOMBRIE 

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 
375.268 121.723 496.991 111,16 4.470,95 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
189.223 191.250 380.473 58,00 6.559,88 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
250.430 275.160 525.590 58,25 9.023,00 



 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
205.799 127.282 333.081 50,00 6.661,62 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
222.296 234.243 456.539 79,00 5.778,97 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
202.423 212.377 414.800 41,00 10.117,07 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

DRĂGĂNEȘTI OLT 

107.467 57.611 165.078 32,00 5.158,69 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă BĂBICIU 
50.027 32.018 82.045 13,00 6.311,15 

 TOTAL 1.602.933 1.251.664 2.854.597 442,41 6.452,38 

 

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

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

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

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

                             

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                       

                                                                                      Contrasemnează, 

                                                                                                             Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                            Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 29.11.2018 

Nr.189 
CD/AS (2ex.) 

 

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

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

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

„Termosistem secția Pneumologie Scornicești” 

 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 12389/13.11.2018, cu  privire  la  proiectul de hotărâre  nr. 12390/13.11.2018; 

- raportul nr.12391/13.11.2018 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. 12928/27.11.2018 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  

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

- raportul nr. 12924/27.11.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 12926/27.11.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,  industrie,  servicii  publice  și  

comerț; 

- proiectul nr.322/2018  „Termosistem secția Pneumologie Scornicești”,  faza  D.A.L.I.,  elaborat  de  către  

S.C. PIRAMID PROIECT 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  h o t ă r â r e. 

 

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

„Termosistem secția Pneumologie Scornicești”faza D.A.L.I., cu principalii indicatori tehnico-

economici, după cum urmează: 

       Valoarea totală a investiției cu  T.V.A. este:        541.767,988  lei   

    Din care C + M         481.974,672  lei  

Durata de  realizare  a investiției:                                     12 luni 

         Aria construită :                                                                675,00 mp 

         Aria desfășurată:                                                              2812,00 mp 

          H cornișă :                                                                          13,85 m 

          H maxim :                                                                           23,20 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, 29.11.2018 

Nr. 190 

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

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

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

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.12746/22.11.2018 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.12747/22.11.2018; 

- Raportul nr.12748/22.11.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.12915/27.11.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.12918/27.11.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.12931/27.11.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.6099/14.11.2018, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 12455/ 15.11.2018; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.32/13.11.2018; 



 

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

transferului managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate 

Publică Olt la Consiliul Județean Olt; 

- Protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate 

Publică Olt și Consiliul Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea 

organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările 

ulterioare; 

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

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății 

Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul 

Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, 

cu modificările ulterioare; 

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

„SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I (Unităţi 

sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială), pct.2 (Salarii de bază pentru personalul de 

specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială), lit.a) 

(Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar), subpct.a.4. (Unităţi sanitare, cu excepţia 

celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială), poziția nr.16,  

 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Începând cu data de 01.12.2018, se aprobă transformarea postului vacant de Asistent medical, 

specialitatea Medicină generală, nivel studii PL, din cadrul Secției Psihiatrie I a Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci (poziția nr.29 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare), în post de 

Asistent medical, grad profesional debutant, specialitatea Medicină generală, nivel studii S. 

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

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

corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                              Secretar al județului 

                                                                                 Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 29.11.2018 

Nr.191 
N.A.M./N.A.M./2ex. 

 

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

 



 

 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de 

daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

 

 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr.12127/07.11.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.12128/07.11.2018; 

➢ Raportul Directiei Economice, Buget-Finante nr.12129/07.11.2018 cu privire la aprobarea unei sume 

din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

➢ Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea 

domeniului public şi privat  al judeţului nr. 12925/27.11.2018; 

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 23/02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului  

Județului Olt pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021, cu rectificările ulterioare; 

➢ Prevederile art. 14 alin (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

➢ Prevederile art. 68 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, modificată prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2018; 

 

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

alin. (2) lit. a) şi 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  h o t ă r â r e: 

  

Art.1.(1) Se aprobă suma de 150 mii lei pentru acordarea de  daruri, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

copiilor din centrele de plasament, căsuţele de tip familial şi alte tipuri de servicii sociale, persoanelor 

adulte, vârstnice şi cu handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă socială, din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt din subordinea Consiliului Judeţean Olt, precum şi 

grupurilor organizate de copii care colindă la sediul Consiliului Judeţean Olt. 

             (2) Suma prevăzută la alin.(1) se alocă din capitolul 51.02 - ”Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 

paragraful 51.02.01.03 - “Autorităţi executive” Titlul II -“Bunuri şi servicii”, articolul 20.30.02 - “Protocol 

şi reprezentare”. 

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

contabilitate 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 Judeţului Olt 

                                                                                               Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 29.11.2018 

Nr. 192 
CA/CA 2 ex. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru” și o neparticipare la vot. 

 

                                                          



 

HOTĂRÂRE 

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

 

      Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.12696/21.11.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.12697/21.11.2018;  

- raportul nr.12698/21.11.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.12916/27.11.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, 

Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr.12932/27.11.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- raportul nr.12919/27.11.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- adresa Muzeului Județean Olt nr.939/15.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.12513/15.11.2018, prin care solicită aprobarea transformării unui post vacant în statul de funcții al 

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

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

Județean Olt nr.59/29.03.2018; 

- prevederile art.1 și art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată; 

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

posturi, aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, 

statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt, numire 

membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Începând cu data de 01.12.2018 se aprobă transformarea postului vacant de desenator 

artistic, grad profesional II, nivel de studii S din cadrul Secției de Istorie și Artă a Muzeului Județean Olt 

(poziția nr.10 în Statul de funcții al Muzeului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.91/30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/29.03.2018), în post de desenator artistic, grad 

profesional I, nivel  de studii S. 

Art.2. Statul de funcții al Muzeului Județean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

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

prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/29.03.2018, se modifică în mod corespunzător 

cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

și Muzeului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,   

                                                                                                                  Secretar al județului 

                                                                                                                   Marinela-Elena ILIE    

 Slatina, 29.11.2018, 

Nr.193 
C.G.L./C.G.L./2ex. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. 



 

H OT Ă R Â R E 

cu privire la:  aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori 

tehnico - economici actualizați după încheierea contractului de 

lucrări pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean 

DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, 

inclus pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 

conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 12451/15.11.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

12452/15.11.2018; 

-  Raportul Direcției Tehnice și Investiții nr. 12453/15.11.2018; 

- Raportul nr. 12927/27.11.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice și comerț; 

- Raportul nr. 12929/27.11.2018 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice si protecția mediului, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectură; 

- Raportul nr. 12962/28.11.2018 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget-finanțe, 

integrare europeană, administrarea domeniului public și privat; 

           - Devizul general actualizat după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: 

,,Modernizare drum județean DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”  întocmit de 

S.C. Transcom Caraiman S.R.L.; 

           -  Documentația tehnico - economică nr.22/2018, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drum județean DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia -Vădăstrița”, întocmită de 

asocierea S.C. General Proiect S.R.L. – S.C. Transcom Caraiman S.R.L., înaintată cu adresa nr. 

211/17.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11260/17.10.2018;  

           - Contractul de lucrări nr.9504/05.09.2018, încheiat intre Consiliul Județean Olt si  asocierea S.C. 

Alexcor Trading S.R.L. – S.C. General Proiect S.R.L. – S.C. Transcom Caraiman S.R.L.; 

-  Prevederile art. 2 și art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile art. 9, art.11 și art.12 alin.(4) - (5) din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 al Ministrului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, republicate, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 1 alin.(1), art. 5 și art. 12 din Hotărârea  Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 79/2017;  

- Prevederile art. 44 alin. (1) și art.45 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

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

cu art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e: 

 

 Art. 1.  - Se aprobă documentația tehnico – economică pentru obiectivul de investiții  ,,Modernizare 

drum județean DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală, conform  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu 

modificările și completările ulterioare, cu principalii indicatori tehnico - economici actualizați după 

încheierea contractului de lucrări, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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



 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

                                                       

                                                                

   PREŞEDINTE 

   Marius OPRESCU 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                               Secretar al județului 

                                                                                                 Marinela - Elena ILIE 

 

Slatina, 29.11.2018 

Nr. 194 

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

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                             Anexa  

Direcţia Tehnică și Investiții                                                         la Hotărârea Consiliului Județean Olt  

                                                                                                                      nr. 194/29.11.2018 

 

 

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați dupa incheierea contractului de lucrari pentru 

obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 544A, 

 km.0+000 -16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național 

de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 

 

 

    Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei: 

1. Valoarea totală a investiției = 23.400.931,24 lei (inclusiv TVA),  

din care C+M = 21.337.801,33 lei (inclusiv TVA). 

 

     Sursa de finanțare: 

     Buget de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice:                         

                                                     = 22.816.416,70 lei (inclusiv TVA) 

     Buget local :                           = 584.514,54 lei (inclusiv TVA) 

  

2. Caracteristicile principale ale construcțiilor proiectate: 

   Lungimea totala=16 000,00 m 

   din care: 

- Lungime drum cu structura rutiera existenta nerigidă (IBU) = 0,420 km 

- Lungime drum cu structura rutiera existent pietruita             =15,580 km 

Parametrii drumului: 

a) Sector cu structura existenta nerigidă: 

L = 420,00 m (km.6+887- km.7+307); 

- platforma drumului – 8,00 m; 

- parte carosabila - 6,00 m cu doua benzi de circulație de câte 3,00 m; 

- acostamente - 2x1,00 m din care 2x0,25 m benzi de încadrare pe fundație din balast stabilizat cu ciment de 

25 cm grosime, așezat pe un strat de nisip de 7 cm conform planșe detalii; 

- podețe tubulare Ø 600 mm - 6 buc; 

- podețe tubulare Ø 1000 mm - 2 buc; 

Structura rutiera: 

- 4,00 cm strat de uzura din BA16; 



 

- 6,00 cm strat de uzura din BADPS20; 

- structura rutiera existentă. 

    b)  Sectoare cu structura rutiera existent pietruită: 

L = 15 580,00 m (km.0+000-km.6+887; km.7+307-km.16+000); 

- platforma drumului-8,00 m; 

- parte carosabilă - 6,00 m cu două benzi de circulație de câte 3,00 m; 

- acostamente - 2x1,00 m din care 2x0,25 m benzi de încadrare cu aceeași structură rutieră ca și carosabilul, 

după executarea fundației corespunzătoare lățimii totale a drumului; 

- podețe tubulare Ø 600 mm - 112 buc; 

- podețe tubulare Ø 1000 mm - 8 buc; 

- podețe dalate l = 2,00 m - 2 buc; 

- întreținere curentă poduri - 2 buc. 

Structura rutieră: 

- 4,00 cm strat de uzura din BA16; 

- 6,00 cm strat de uzura din BADPS20; 

- 15,00 cm strat de piatră spartă; 

- 10,00 cm strat de balast; 

- 15-20,00 cm strat forma (pietruire existentă). 

Carosabilul se va încadra de o parte si de alta cu pene ranfort. 

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15,00 m cu următorii parametri: 

- platforma drumului - 7,00 m; 

- parte carosabilă - 5,50 m cu două benzi de circulație de câte 2,75 m; 

- acostamente - 2x0,75 m din balast de 10 cm grosime; 

Structura rutieră: 

- 4,00 cm strat de uzură din BA16; 

- 6,00 cm strat de uzură din BADPS20; 

- 15,00 cm strat de piatră spartă; 

- 25,00 cm strat de balast. 

Partea carosabilă se va încadra cu pene ranfort și acostamente balastate. 

 

3. Durata de execuție: 23 luni (din care 2 luni proiectare) începând cu data transmiterii ordinului de 

începere a lucrărilor. 

 

Director  Executiv 

                                                                         Cornel MOTOI 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 cu privire la: înlocuire membri și actualizare componență Comisie pentru Protecția Copilului Olt 

 

 

 

Având în vedere: 

     - Expunerea de motive nr.12768/22.11.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

12769/22.11.2018; 

     -  Raportul comun al Serviciului Juridic Contencios și al Serviciului Administrație Publică, Relații 

cu Consiliile Locale și Monitorul Oficial al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt nr. 12770/22.11.2018;  

   -  Raportul nr. 12917/27.11.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

   -  Raportul nr. 12920/27.11.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 



 

     - Raportul nr. 12933/27.11.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 

    - Adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt nr.15024/SIS/21.11.2018, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 12702/21.11.2018 prin care se comunică situația furnizorilor 

privați acreditați în județul Olt la data de 06.11.2018; 

     - Adresa Consiliului Județean Olt nr.12709/21.11.2018 prin care s-a solicitat Organizației pentru 

Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie”- Filiala Olt să îşi desemneze reprezentanţi pentru a fi propuşi ca 

membri titulari şi supleanţi în Comisia pentru Protecția Copilului Olt; 

   -  Adresa Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie”-Filiala Olt 

nr.519/22.11.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12745/22.11.2018 prin care au fost 

desemnați reprezentanții organizației  pentru a fi propuși ca membri în Comisia pentru Protecția Copilului 

Olt; 

 - Raportul cu privire la nominalizare membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului  Olt nr. 

12764/22.11.2018, întocmit de Secretarul Județului; 

 - prevederile art.1, art.3, art.4, art.5 alin. (1) lit.b) și e) din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind 

organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului; 

 - prevederile art.115 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1. Se înlocuiesc reprezentanții organismului privat Asociația Lumea Copiilor Speciali, doamna 

Ionica Ramona VEDERE și doamna Ana Maria Verona DINA, în calitate de membru titular și, respectiv, 

membru supleant în Comisia pentru Protecția Copilului Olt, cu reprezentanții organismului privat  

Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie”- Filiala Olt, după cum urmează: 

 - domnul Marin BICA- membru titular; 

 - domnișoara Liliana -Ilinca NEDELEA- membru supleant. 

 

Art.2. Componența actualizată a Comisiei pentru Protecția Copilului Olt este următoarea: 

     Președinte:            - Marinela - Elena ILIE - Secretarul Județului; 

     Vicepreședinte:     - Rădița PIROȘCA - Director General - Direcția Generală de Asistență Socială 

                                       și Protecția Copilului Olt;   

     Membri titulari:   - dr. Daniela Adriana PĂCIOIANU - Medic primar, specialitatea pediatrie - 

                                        Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt; 

                               - Claudia Gabriela NIȚULESCU - Inspector școlar pentru învățământ special 

                                  și special integrat -  Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

                               - Ileana GHIȚĂ - Director executiv - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

                                 Socială Olt; 

                               - Camelia CISMARU - Fundația KIDS ALIVE România; 

                               - Marin BICA - Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale 

           „Trebuie” - Filiala Olt. 

    Membri supleanți: - dr. Daniela SAFTA - Medic primar, specialitatea pediatrie - Direcția de Sănătate 

                                       Publică Județeană Olt; 

                               - Felicia-Adelina CIOCÎRLAN-ȘERBAN – Inspector pentru minorități - 

                                 Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

                              - Maria BĂNICĂ - Asistent social în cadrul AJPIS Olt – Agenția Județeană  

                     pentru Plăți și Inspecție Socială Olt; 

                              - Teodora GROZAVU - Fundația KIDS ALIVE România; 

                                  - Liliana-Ilinca NEDELEA- Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale 

                                            „Trebuie” - Filiala Olt. 



 

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

aplicabilitatea. 

 Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se comunică domnului Bica Marin, domnișoarei Nedelea 

Liliana-Ilinca, Comisiei pentru Protecția Copilului Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, doamnei Vedere Ionica Ramona, doamnei Dina Ana Maria 

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

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                       Marinela – Elena ILIE 

Slatina, 29.11.2018 

Nr. 195 
A.M.V/2ex. 

 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 12833/26.11.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 12834/26.11.2018; 

- Autorizația de construire nr. 266 din 29.07.2014 pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 

pentru: „Extindere corp administrativ la Muzeul Județean Olt”;  

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.796 din 27.01.2015 privind lucrarea: 

„Extindere corp administrativ la Muzeul Județean Olt”; 

- Raportul comun nr.12835/26.11.2018 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al Direcției Tehnice și 

Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.12921/27.11.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;  

- Raportul nr.12930/27.11.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

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

- Raportul nr.12934/27.11.2018 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de 

agrement; 

- Raportul nr.12955/28.11.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și 

comerț; 

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

aparțin domeniului public al Județului Olt, cu modificările și completările ulterioare;  

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

Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Olt, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

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

art.115 alin.(1) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 



 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

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

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

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

Județean Olt nr. 123 din 26.07.2018, după cum urmează: 

- la poziția nr. 1039, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Str. Ana Ipătescu, nr. 1, Slatina, 

(S+P+1), S.c.=1051,28 mp, S.d.=2224,56 mp. Vecinătăţi : E=Alee acces şi S.C. OLTPROIECT S.A.; 

N=Str. Ana Ipătescu; V=Parc Public; S=Oficiu Poştal; Nr. cadastral 4802; C.F. nr. 53633 Slatina, Teren 

aferent = 1704,00 mp.” 

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

Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Muzeului 

Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Olt.   

  

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                       Contrasemnează                                                                                                                          

                                                                                                   Secretar al Județului 

                                                                                                                                    Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 29.11.2018 

Nr. 196 
N.C./2ex. 

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

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, 

a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

 Copilului Olt în calitate de partener al proiectului  

 

Având în vedere: 

➢ Expunerea de motive nr. 12680/20.11.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 12681/20.11.2018; 

➢ raportul nr.12682/20.11.2018  al Serviciului dezvoltare regională; 

➢ raportul nr.12963/28.11.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 

➢ raportul nr.12935/27.11.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de 

agrement; 

➢ raportul nr.12922/27.11.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

➢ Prevederile contractului de finanțare nr.83109/16044/08.11.2018 pentru proiectul 

POCU/480/4/19/127169 - „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, 

încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție; 

➢ Prevederile Acordului de Parteneriat încheiat între Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de lider de proiect și 47 parteneri –Anexa la contractul 

de finanțare nr.83109/16044/08.11.2018 pentru proiectul POCU/480/4/19/127169 - „TEAM-UP: 

Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”; 

➢ Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.71699/14.11.2018, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.12409/14.11.2018, privind aprobarea participării Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt la Proiectul POCU/480/4/19/127169 „TEAM-

UP:Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”; 



 

➢ Prevederile art.23 alin.(2) lit.f) și g), art.42, art.45, art.46 alin.(1) și art.47 din  Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

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

cu art.45 alin.(2) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1. Se aprobă proiectul POCU/480/4/19/127169 - „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, conform 

contractului de finanțare nr.83109/16044/08.11.2018, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 

Art.2.(1). Se aprobă valoarea totală a proiectului „TEAM-UP:Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor” în  cuantum de 2.657.162.612,32  lei.  

        (2). Se aprobă valoarea totala eligibilă a activităţilor derulate in cadrul proiectului de catre 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în cuantum de  60.875.941,20 lei, din care  

valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri europene (FSE) în cuantum de 51.400.807,13 lei și valoarea 

eligibilă nerambursabilă din bugetul național în cuantum de  8.257.607,87 lei. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie pentru cofinanțarea proiectului, respectiv 2% din valoarea 

eligibilă a  activitatilor derulate in cadrul proiectului de catre Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, în cuantum total de 1.217.526,20 lei, reprezentând contribuția la cofinanțarea 

proiectului. 

         Art 4. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în 

calitate de partener al proiectului ( Partener 24), conform Acordului de Parteneriat - Anexa la contractul de 

finanțare nr.83109/16044/08.11.2018 pentru proiectul POCU/480/4/19/127169 - „TEAM-UP:Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și  Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, 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  

 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 33 de voturi “Pentru” 

 

Slatina, 29 noiembrie 2018 

Nr. 197 
L.D. (2ex.)  

HOTĂRÂRE 

pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018” 

 

Având în vedere:   

- Expunerea de motive nr.12124/07.10.2018 la Proiectul de hotărâre nr. 12125/07.11.2018; 

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

cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului nr.12126/01.10.2018 la Proiectul de Hotărâre pentru 

completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”;  



 

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

omului și relații cu cetățenii nr. 12958/28.11.2018; 

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

nr. 12952/28.11.2018; 

- Raportul Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 12948/28.11.2018; 

- Raportul Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comert nr.12956/28.11.2018; 

- Adresa nr. 309 din 23.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 11511/23.10.2018, prin care Centrul 

Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt solicită introducerea următoarelor 

manifestări culturale: ”Cultura populară și meșteșugurile tradiționale – punți de legătură pentru românii din Andalucia 

- Spania” și  ”Colinde de Crăciun” – Concertul Madrigal de Crăciun susținut de Corul Național de Cameră ”Madrigal 

– Marin Constantin” în „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018”; 

- Adresa nr.11/01.10.2018 a Asociacion Socio-Cultural ”Romanați”, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10590/01.10.2018; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

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

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

- După poziţia nr. 435, se introduc două noi poziţii, pozițiile nr.4351 și nr. 4352, cu următorul cuprins:  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

manifestării 

Caracter Locul şi 

perioada de 

desfăşurare 

Organizatori Colaboratori 

                       DECEMBRIE                                              DECEMBRIE                                           DECEMBRIE                          

 

4351 

”Cultura populară și 

meșteșugurile 

tradiționale - punți de 

legătură pentru românii 

din Andalucia-Spania” 

 

 

Internațional 

 

El Ejido, 

Almeria Spania 

6 - 11 

decembrie 2018 

-Centrul Județean Pentru 

Conservarea și 

Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural  Olt; 

-Asociacion Socio-Cultural 

”Romanați” 

-Televiziunea Română ; 

-Consiliul Județean Olt; 

-Consulatul României din 

Almeria; 

-Alte instituții ale statului spaniol 

și român. 

 

4352 

”Colinde de Crăciun” – 

Concertul Madrigal de 

Crăciun susținut de 

Corul Național de 

Cameră ”Madrigal – 

Marin Constantin” 

 

Național 

 

Slatina 

13-14.12.2018 

Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale 

și Cultural Olt 

Centrul Cultural ”Eugen 

Ionescu” 

 

 

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

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

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

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

    

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                      Marinela-Elena ILIE 

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

Slatina 29.11.2018 

Nr. 198 
G.L.Ș./2ex. 

 



 

HOTĂRÂRE 

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

de Urgență Slatina 

 

 

      Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 12898/27.11.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

12899/27.11.2018; 

- raportul nr.12900/27.11.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.12959/28.11.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.12949/28.11.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- raportul nr.12953/28.11.2018 al  Comisiei pentru Cultură, Învățâmânt, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii şi Culte ; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.28509/18.10.2018, nr.29964/02.11.2018, 

nr.30625/09.11.2018, nr.31029/13.11.2018, nr.31841/20.11.2018 și  nr.32556/27.11.2018 

înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.11322/18.10.2018, nr.12022/05.11.2018, 

nr.12300/12.11.2018, nr.12426/14.11.2018, nr.12723/21.11.2018 și nr.12897/27.11.2018; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina   nr.3/12.11.2018, 

nr.6/12.11.2018, nr.15/12.11.2018, nr.16/12.11.2018, nr.19/12.11.2018 și nr.9/27.11.2018; 

➢ prevederile Deciziilor Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.681/08.10.2018, 

nr.690/10.10.2018, nr.695/15.10.2018, nr.698/16.10.2018, nr.701/16.10.2018, nr.709/18.10.2018, 

nr.728/24.10.2018, nr.738/29.10.2018, nr.739/29.10.2018, nr.740/29.10.2018, nr.741/29.10.2018, 

nr.704/17.10.2018, nr.707/18.10.2018, nr.708/18.10.2018, nr.711/18.10.2018, nr.733/26.10.2018 

referitoare la promovarea, 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.201/29.11.2018 cu privire la modificarea 

structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

➢ 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; 

➢ prevederile Notei la Anexa nr.22 la Ordinul Ministrului Sănătății nr.834/2011 privind aprobarea 

Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor si subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de 

salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum si funcţiile care beneficiază de 

un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază; 

➢ prevederile art.XVI alin.(2) lit.c) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

 

     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 h o t ă r â r e: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformarea unor 

posturi vacante, mutarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, precum și reorganizarea aparatului funcțional al Spitalului Județean  de Urgență Slatina, 

conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

(2) Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina înscris în anexa nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică în mod corespunzător cu prevederile alineatului (1). 

Art. 2. Ca urmare a modificărilor aprobate la art.1 din prezenta hotărâre, începând cu data de 

01.01.2019, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina înscrise în 

anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu organigrama și statul de funcții înscrise în 

anexele nr.2 și nr.3  la prezenta hotărâre.  

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

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

aplicabilitatea. 

Art. 5. Prezenta hotărâre 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  29.11.2018 

 Nr.199                
 A.N./A.N./2 ex.     

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

 

 

H O T Ă R Â R E 

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

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.12765/22.11.2018, cu privire la Proiectul de   Hotărâre nr.12766/22.11.2018; 

-  Raportul nr.12767/22.11.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 



 

- Raportul nr.12964/28.11.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

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

Județului Olt pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, cu rectificarile ulterioare; 

- Prevederile art. 19 alin. (2) si art. 36 alin. (2), din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Adresa nr. 14087/CEFC/31.10.2018 a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, inregistrata la Consiliul 

Judetean Olt sub nr. 11858/31.10.2018; 

- Nota de fundamentare nr. 2223/14.11.2018 a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Traditionale „Doina Oltului”, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 12427/14.11.2018; 

 - Raportul nr. 12674/20.11.2018 al Serviciului Dezvoltare Regionala, aprobat de ordonatorul principal de 

credite; 

- Raportul nr. 12776/22.11.2018 al Serviciului Dezvoltare Regionala, aprobat de ordonatorul principal de 

credite; 

 - Raportul nr. 12255/09.11.2018 al  Directiei Tehnice si Investitii, aprobat de ordonatorul principal de 

credite; 

 - Referatul de necesitate nr. 12618/19.11.2018 al Cabinetului Vicepreședintelui Consiliul Judetean Olt, 

aprobat de ordonatorul principal de credite; 

 - Referatul de necesitate nr.12690/21.11.2018 al Serviciului Achizitii, Licitatii, Contractari, aprobat de 

ordonatorul principal de credite; 

 -  Referatul nr.12785/22.11.2018 al Cabinetului Președintelui, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

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

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

modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 

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

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

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

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

Art.3. Se aprobă rectificarea listei 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” conform anexei nr. 3. 

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

pe categorii de bunuri, pe anul 2018, conform anexei nr. 4. 

Art.5. Se aprobă rectificarea Listei lucrărilor de administrare, întreținere, reparații curente și 

investiții pe drumurile judetene, în anul 2018, conform anexei nr. 5. 

          Art.6. Anexele nr. 1- 5  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.7. 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 29.11.2018 

Nr. 200 

(3ex.)        

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 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                    Anexa nr. 3 

                                                                                                                             la H.C.J. nr.200/29.11.2018

                                                                                                                                                           

L I S T A 

 poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii “defalcată pe categorii de bunuri repartizate la cap.51.02 

„Autorităţi publice şi acţiuni externe” paragraful 51.02.01.03 “Autoritati executive” pentru anul 2018   

                                                             

                                                                                                                                                        -  mii lei  - 
 

Nr. 

crt 

 

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor 

cheltuieli de investiţii 

Program actualizat Modificari 

+/- 

Program rectificat 

UM Cantit Valoare UM Cantit Valoare 

 

UM Cantit Valoare 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TOTAL, din care: 

II. Dotări independente 

a) Masini, echipamente si mijloace de 

transport 

1. Autoturim 

2. PC all in one 

3. Laptop 

b) Mobilier, aparatura birotica si alte 

active corporale 

1. Sistem climatizare 

2. Xerox color(imprimanta laser) 

3. Placa permanent ape DJ 643 A Bals- lim jud 

Dolj SMIS 3068 

4. Pompa circulatie apa tip EVOPLUS B 

120/364.65 M 

5. Multifunctional alb-negru Konica Minolta 

Bizhub 226, A3 

6. Canapea 

7. Fotoliu 

8. Scaun birou 

c) Alte active 

1. Program informatic GECON 

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate şi a studiilor de 

fezabilitate aferente obiectivului 

1. Elaborare proiect tehnic pentru executia 

de lucrari in vederea obtinerii autorizatiilor de 

securitate la incendiu la obiectivele Scoala 

Profesionala Speciala Bals, Centru Scolar pentru 

Educatie Incluziva Bals, CTO Draganesti, CIA 

Babiciu  

2. Elaborare proiect+faza DALI pentru 

Reabilitarea cladirii Policlinica veche din Slatina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buc.  

Buc. 

Buc. 

 

 

Buc. 

Buc. 

 

Buc. 

Buc. 

 

Buc. 

 

 

 

 

 

Buc. 

   

 

 

 

 

Buc. 

 

 

 

 

Buc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

12 

5 

 

 

1 

3 

 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

874,00 

351,00 

180,00 

 

85,00 

60,00 

35,00 

 

159,00 

80,00 

42,00 

 

9,00 

20,00 

 

8,00 

 

 

 

 

12,00 

12,00 

 

523,00 

 

 

 

143,00 

 

 

 

 

380,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buc.  

Buc. 

Buc. 

 

 

Buc. 

Buc. 

 

Buc. 

  Buc. 

 

Buc. 

 

Buc. 

Buc. 

Buc. 

 

Buc. 

 

 

 

 

 

Buc. 

 

 

 

 

Buc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

 

+1 

+2 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+37,0

0 

+37,0

0 

 

 

 

 

 

 

+37,0

0 

 

 

 

 

 

 

+11,0

0 

 

+9,00 

+12,0

0 

+5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buc.  

Buc. 

Buc. 

 

 

Buc. 

Buc. 

 

Buc. 

Buc. 

 

Buc. 

 

Buc. 

Buc. 

Buc. 

 

Buc. 

   

 

 

 

 

Buc 

 

 

 

 

Buc 

 

 

 

 

1 

12 

5 

 

 

1 

3 

 

1 

2 

 

3 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

911,00 

388,00 

180,00 

 

85,00 

60,00 

35,00 

 

196,00 

80,00 

42,00 

 

9,00 

20,00 

 

19,00 

 

9,00 

12,00 

5,00 

12,00 

12,00 

 

523,00 

 

 

 

143,00 

 

 

 

 

0,00 

                                          

                                    PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                         Contrasemnează 

                                                                                                                                    Secretar al Județului Olt 

                                                                                                                                     Marinela-Elena ILIE               

   Director executiv                                                                                                                               

Constanta DUMITRU   
CA/CA 3ex. 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                        ANEXA NR.5 

                                                                                                                       la  H.C.J. nr. 200/ 29.11.2018 

 

Lista lucrărilor de administrare, întreținere, reparații curente și investiții pe drumurile județene,  

în anul 2018 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea lucrărilor propuse pentru anul 2018 

Total valoare  

2018 

mii lei 

A. Cheltuieli curente  16.301 

1. Cheltuieli administrare,asigurare calitate, întocmire documentații 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Cheltuieli întreținere curentă și reparații drumuri județene pe timp 

de vară 

13.208 

3. Cheltuieli întreținere curentă pe  timp de iarnă 2.358 

4. Cheltuieli siguranță rutieră  525 

B. Cheltuieli de capital –investiții (1+2+3) 51.704 

1. Investiții Buget propriu (a+b) 8.453 

a) Investiții în continuare – buget propriu 2.543 

b) Investiții noi – buget propriu 5.910 

2. Investiții PNDL (OUG nr.28/2013) (a+b) 36.451 

a) Investiții în continuare OUG nr.28/2013 34.411 

b) Investiții noi  OUG nr.28/2013 2.040 

3) Investiții noi HG 177/2018(inundații) 6.800 

C. Alte cheltuieli de capital 394 

 TOTAL VALOARE (A+B+C) 68.399 

 

PREȘEDINTE 

MARIUS OPRESCU 

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                          SECRETARUL JUDEȚULUI OLT 

                           Marinela – Elena ILIE 

        DIRECTOR EXECUTIV 

              Cornel MOTOI 

              Sef serviciu 
CM/MN/3ex 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina   

 

 

   Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr. 12749/22.11.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

12750/22.11.2018; 

➢ raportul nr.12751/22.11.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.12960/28.11.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.12950/28.11.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

➢ raportul nr.12954/28.11.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățâmânt, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii şi Culte; 



 

➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.16515/20.06.2018 înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.7252/27.06.2018; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.20/31.01.2018 și 

nr.12/25.04.2018; 

➢ Avizul Direcției de Sănătate Publică a Județului Olt nr.4566/30.05.2018 transmis Spitalului  

Județean de Urgență Slatina și înregistrat sub nr.14444/30.05.2018; 

➢ adresa Consiliului Județean Olt nr.9964/18.09.2018 prin care a solicitat Ministerului Sănătății 

avizul pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

➢ Avizul Ministerului Sănătății- Direcția Management și Structuri Sanitare - transmis prin adresa 

nr. XI/A/SP/10873/11956/15.10.2018 înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 

11621/24.10.2018; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului 

managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de la Direcţia de Sănătate Publică 

Olt la Consiliul Judeţean Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean 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;  

➢ 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018 cu privire la modificarea structurii 

organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.227/15.12.2016; 

➢ prevederile art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din  Legea  nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către 

autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

 

În temeiul art.  91 alin. (1) litera d), 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 h o t ă r â r e: 

 

Art.I Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înscrisă în Anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost modificată și înlocuită cu 

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, se modifică după cum urmează: 

 

a) pct.I.19 se modifică și va avea următorul conținut: 

I.19 SECȚIA OBSTETRICĂ –

GINECOLOGIE I                       

 50 

   

b) pct.I.20 se modifică și va avea următorul conținut: 

I.20 SECȚIA OBSTETRICĂ –

GINECOLOGIE II                       

 50 

 

c) pct.I.15 și subpct. I.15.1 și I.15.2 se modifică și vor avea următorul conținut: 

I.15 SECȚIA O.R.L., din care:  35 



 

I.15.1 COMPARTIMENT O.R.L. COPII 5  

I.15.2 COMPARTIMENT CHIRURGIE  

ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ   

10  

 

d) Pct.I.23 se modifică  și va avea următorul conținut: 

I.23 SECȚIA PSIHIATRIE, din care                                               75 

 

e) La pct.I.23 se introduce subpct.I.23.1 cu următorul conținut:                       

I.23.1 COMPARTIMENT  PSIHIATRIE 

CRONICI 

10  

 

f) pct.I.30 și subpct. I.30.1 și I.30.2 se modifică și vor avea următorul conținut: 

I.30 SECȚIA PNEUMOLOGIE din care:                                                                   84 

I.30.1 COMPARTIMENT TBC 40  

I.30.2 COMPARTIMENT TBC-MDR                                                       5  

 

Art.II. Prezenta hotărâre 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  29.11.2018 

 Nr. 201               
 B.L./B.L./2 ex.     

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

 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la: transformare posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și ale unor servicii sociale cu și fără cazare, 

fără personalitate juridică, din structura direcției 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 12754/22.11.2018 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre nr. 

12755/22.11.2018; 

- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.12756/22.11.2018; 

- Raportul nr.12951/28.11.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- Raportul nr.12961/28.11.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.78449/16.11.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.78450/16.11.2018, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.12635/19.11.2018; 

- prevederile Dispozițiilor Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt nr.10679-10721 din 13.07.2018, nr.12924/11.09.2018, nr.12925/11.09.2018, 

nr.15295- 15341 din 31.10.2018; 



 

- Referatul întocmit de doamna  Buzatu – Matei Mihaela - Ilona - Șef serviciu al Serviciului Evaluare 

Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Evidență Beneficii de Asistență Socială, înregistrat la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sub nr.78253/15.11.2018; 

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

Copilului Olt nr.13/16.11.2018; 

- 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.9, art.15, art.64 alin.(2) și art.107 alin.(2) lit.a) din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici, republicată(2), 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.101 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.41 alin.(2) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

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

- prevederile art.6 alin.(2) – (4) și art.69 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate și a aparatului permanent de lucru 

al Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate 

Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 

nr.174/28.05.2015; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) și alin.(3), art.3, alin.(1) și alin.(4), art.9, art.11 alin.(1) și 

alin.(5), art.31 alin.(2)-(5) și alin.(8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

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

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

reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 

organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor de 

funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările 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; 

- prevederile art. 32 alin.(4) lit.g) și art.33 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, înscris în anexa 

nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit 

prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, 

 

      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 h o t ă r â r e: 

  

   Art.1. (1) Se aprobă transformarea unor posturi ca urmare a promovării în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare, a finalizării perioadei de stagiu a unor funcționari publici debutanți, 

precum și transformarea unor posturi vacante aferente funcțiilor publice de execuție și personalului 

contractual de execuție în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 



 

Copilului Olt – aparat propriu și ale unor servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, 

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare și Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) 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, și  statele de funcții pentru unele dintre serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate 

juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înscrise în 

anexele nr.30, nr.31, nr.32, nr.33, nr.34, nr.35, nr.36, nr.37, nr.38, nr.39, nr.40, nr.41, nr.42, nr.43, 

nr.44, nr.45, nr.46, nr.47, nr.50, nr.51, nr.52, nr.53, nr.54 și nr.55 la Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu 

prevederile alineatului (1). 

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

aplicabilitatea. 

 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, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU                                                                                    

                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                         Secretar al județului 

                                                                                                                             Marinela Elena ILIE 

Slatina 29.11.2018 

Nr.202 
Ș.V./Ș.V./2ex 

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

                                                        

 

                                                                                                        Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

                                                                                                                                 nr.202/29.11.2018 

 

Transformări  de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt – aparatul propriu și ale unor servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate 

juridică, din structura direcției 

 

1. Începând cu data de 01.08.2018, se transformă 46 posturi în Statele de funcții ale unor servicii sociale 

cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu 

modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare, după cum urmează: 

 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Poziția din 

Statele de funcții aprobate 

prin 

Hotărârea Consiliului 

Județean Olt 

nr.88/26.05.2016 cu 

modificările și completările 

ulterioare 

Ocupat/

vacant 

 

 

 

Funcția aferentă personalului 

contractual de execuție  

 

 

 

Funcția aferentă personalului 

contractual de execuție în care 

se transformă 

Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina 

1  

25 

Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educaţie, nivel 

studii M 

Casele de tip familial „Mugurel” Slatina 



 

2 17 Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educaţie, nivel 

studii M 

3 19 Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educaţie, nivel 

studii M 

Casele de tip familial „Luminiţa” Slatina 

4 32 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL 

5 39 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

6 40 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

Casele de tip familial „Sf. Valentin” Slatina 

7 10 Ocupat Educator, grad profesional debutant, nivel 

studii S 

Educator, nivel studii S 

8 36 Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educaţie, nivel 

studii M 

9 37 Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educaţie, nivel 

studii M 

Complexul servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

10 8 Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educaţie, nivel 

studii M 

Complexul servicii Slatina 

11 4 Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educaţie, nivel 

studii M 

Centrul maternal ”Adelina” Slatina 

12 4 Ocupat Educator, grad profesional debutant, nivel 

studii S 

Educator, nivel studii S 

Casele de tip familial „Sf.Elena” Corabia 

13 29 Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educație, nivel 

studii M 

14 30 Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educație, nivel 

studii M 

Casele de tip familial „Sf.Mihail” Caracal 

15  

10 

Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educaţie, nivel 

studii M 

16  

18 

Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M  

Instructor de educaţie, nivel 

studii M  

Casele de tip familial „Sf.Nicolae” Caracal 

17 20 Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educaţie, nivel 

studii M 

Casele de tip familial „Sf.Maria” Balș 

18 30 Ocupat Instructor de educaţie, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educaţie, nivel 

studii M 

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal 

19 5 Ocupat Kinetoterapeut, grad profesional debutant,  

nivel studii S 

Kinetoterapeut,  

nivel studii S 

Complex servicii persoane adulte Slatina 

20 127 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical,  

nivel studii PL 

21 128 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL 

22 134 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră,  

nivel studii G 

Complexul servicii pentru persoane adulte  cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina 

23 7 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical,  

nivel studii PL 

Complexul servicii persoane adulte Corabia 

24 17 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, 

nivel studii PL 

25 18 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical,  

nivel studii PL 

26 39 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 



 

27 65 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, 

nivel studii PL 

Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu 

28 6 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

Centrul de Îngrijire  și Asistență Șopârlița 

29 12 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical,  

nivel studii PL 

30 32 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

31 33 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

32 34 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

33 35 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

34 36 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

Centrul de Îngrijire  și Asistență Șpineni 

35 8 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL 

36 19 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL 

37 49 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni 

38 22 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL 

39 23 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL 

40 42 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

41 43 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

42 44 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

Centrul de recuperare și reabilitare Caracal 

43 36 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

Centrul de integrare prin terapie ocupațională Drăgănești – Olt 

44 3 Ocupat Asistent social, grad profesional debutant, 

nivel studii S 

Asistent social, grad profesional 

practicant, nivel studii S 

45 13 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, 

nivel studii PL 

46 24 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

 

2. Începând cu data de 11.09.2018, se transformă două posturi în Statul de funcții al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu a 

unor funcționari publici debutanți, după cum urmează: 

 
 

 

Nr. 

crt. 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin 

Hotărârea Consiliului 

Județean Olt 

nr.64/29.03.2018, cu 

modificările ulterioare 

 

 

Ocupat/

vacant 

 

 

Funcția publică de execuție  

 

 

Funcția publică de execuție în 

care se transformă 

1 79 Ocupat Consilier, clasa I, grad profesional 

debutant, nivel studii S 

Consilier, clasa I, grad profesional 

asistent, nivel studii S  

2 137 Ocupat Consilier, clasa I, grad profesional 

debutant, nivel studii S 

Consilier, clasa I, grad profesional 

asistent, nivel studii S 



 

 

3. Începând cu data de 01.11.2018, se transformă 47 posturi în Statele de funcții ale unor servicii sociale 

cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu 

modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare, după cum urmează: 

 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Poziția din 

Statele de funcții aprobate 

prin 

Hotărârea Consiliului 

Județean Olt 

nr.88/26.05.2016 cu 

modificările și completările 

ulterioare 

Ocupat/

vacant 

 

 

 

Funcția aferentă personalului 

contractual de execuție  

 

69-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Funcția aferentă personalului 

contractual de execuție în care 

se transformă 

Casele de tip familial „Sf.Andrei” Slatina 

1 3 Ocupat Asistent social, grad profesional debutant, 

nivel studii S 

Asistent social, grad profesional 

practicant,  nivel studii S 

2 19 Ocupat Educator, grad profesional principal, nivel 

studii PL 

Educator, nivel studii S 

3 21 Ocupat Educator, grad profesional principal, nivel 

studii PL 

Educator, nivel studii S 

Casele de tip familial „Mugurel” Slatina 

4 6 Ocupat Educator puericultor, grad profesional 

principal, nivel studii PL 

Educator, nivel studii S 

 

5 18 Ocupat Instructor de educație, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educație, nivel 

studii M 

6 20 Ocupat Instructor de educație, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educație, nivel 

studii M 

7 29 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL Asistent medical, grad 

profesional principal, nivel 

studii PL 

8 30 Ocupat Asistent medical, grad profesional  

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL 

Complexul servicii Slatina 

9 3 Ocupat Educator, grad profesional debutant, nivel 

studii S 

Educator, nivel studii S 

Complexul servicii ”Amicii” Slatina 

10  

6 

Ocupat Educator, grad profesional debutant, nivel 

studii S 

Educator, nivel studii S 

Complexul servicii ”Sf.Elena” Corabia 

11 27 Ocupat Muncitor calificat, treaptă profesională III, 

nivel studii G 

Muncitor calificat, treaptă 

profesională II, nivel studii G 

Casele de tip familial „Sf.Elena” Corabia 

12 31 Ocupat Instructor de educație, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educație, nivel 

studii M 

Casele de tip familial „Sf.Mihail” Caracal 

13 13 Ocupat Educator, grad profesional debutant, nivel 

studii S 

Educator, nivel studii S 

14 44 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

15 45 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

16 46 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

17 47 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

18 48 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

19 51 Ocupat Muncitor calificat, treaptă profesională III, Muncitor calificat, treaptă 



 

nivel studii G, profesională II, nivel studii G 

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal 

20 2 Ocupat Psiholog, grad profesional specialist, nivel 

studii S 

Psiholog, grad profesional 

principal, nivel studii S 

Complexul servicii persoane adulte Slatina 

21 19 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, 

 nivel studii PL 

22 23 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL  Asistent medical, 

grad profesional principal, nivel 

studii PL 

23 24 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL Asistent medical, 

grad profesional principal, nivel 

studii PL 

24 25 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL  Asistent medical,  

grad profesional principal, nivel 

studii PL 

25 152 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL  Asistent medical, 

grad profesional principal, nivel 

studii PL 

Complexul servicii persoane adulte Corabia 

26 10 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL  Asistent medical, grad 

profesional principal, nivel 

studii PL 

27 19 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical,  

nivel studii PL 

28 40 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu 

29 11 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL  Asistent medical, grad  

profesional principal, nivel 

studii PL 

Centrul de Îngrijire  și Asistență Șpineni 

30 46 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

31 47 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

32 69 Ocupat Muncitor calificat, treaptă profesională III, 

nivel studii G 

Muncitor calificat, treaptă 

profesională II, nivel studii G 

33 70 Ocupat Muncitor calificat, treapta profesională III, 

nivel studii G 

Muncitor calificat,  treapta 

profesională II, nivel studii G 

Centrul de Îngrijire  și Asistență Băbiciu 

34 3 Ocupat Asistent social, grad profesional debutant, 

nivel studii S 

Asistent social, grad profesional 

practicant, nivel studii S 

35 4 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL Asistent medical, grad 

profesional principal, nivel 

studii PL 

36 6 Ocupat Asistent medical, grad profesional 

debutant, nivel studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL 

37 11 Ocupat Inspector de specialitate, grad profesional 

debutant, nivel studii S 

Inspector de specialitate, grad 

profesional II, nivel studii S  

Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni 

38 2 Ocupat Psiholog, grad profesional stagiar, nivel 

studii S 

Psiholog, grad profesional 

practicant, nivel studii S 

39 52 Ocupat Muncitor calificat, treaptă profesională IV, 

nivel studii G 

Muncitor calificat, treaptă 

profesională III, nivel studii G 

40 61 Ocupat Muncitor calificat, treaptă  profesională 

III, nivel studii G 

Muncitor calificat, treaptă  

profesională II, nivel studii G 

Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal 

41 5 Ocupat Kinetoterapeut, grad profesional debutant, 

nivel studii S 

Kinetoterapeut,  

nivel studii S 

42 24 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL Asistent medical, 

grad profesional principal, nivel 



 

studii PL 

43 25 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL Asistent medical, 

 grad profesional principal, nivel 

studii PL  

44 26 Ocupat Asistent medical, nivel studii PL Asistent medical, grad 

profesional principal, nivel 

studii PL 

45 37 Ocupat Infirmieră, treaptă profesională debutant, 

nivel studii G 

Infirmieră, nivel studii G 

Centrul de integrare prin terapie ocupațională Drăgăneşti – Olt 

46 6 Ocupat Instructor de educație, treaptă profesională 

debutant, nivel studii M 

Instructor de educație, nivel 

studii M 

47 26 Ocupat Funcționar, treaptă profesională debutant, 

nivel studii M 

Funcționar, nivel studii M 

 

4. Începând cu data de 01.12.2018, se transformă postul vacant din Statul de funcții al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

 
 

 

Nr. 

crt. 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin 

Hotărârea Consiliului 

Județean Olt 

nr.64/29.03.2018, cu 

modificările ulterioare 

 

 

Ocupat/

vacant 

 

 

Funcția publică de execuție  

 

 

Funcția publică de execuție în 

care se transformă 

1 126 Vacant Referent, clasa a III-a, grad profesional 

principal, nivel studii M 

Consilier, clasa I, grad 

profesional debutant,  nivel 

studii S 

 

5. Începând cu data de 01.12.2018, se transformă postul vacant din Statul de funcții al Centrului 

maternal ”Adelina” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 

ulterioare, după cum urmează: 

 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Poziția din 

Statul de funcții aprobat 

prin 

Hotărârea Consiliului 

Județean Olt 

nr.88/26.05.2016 cu 

modificările și completările 

ulterioare 

 

 

 

Ocupat/

vacant 

 

 

 

Funcția aferentă personalului 

contractual de execuție 

 

 

 

Funcția aferentă personalului 

contractual de execuție în care 

se transformă 

1 2 Vacant Psiholog, grad profesional debutant, nivel 

studii S 

Psiholog, grad profesional 

stagiar, nivel studii S 

 

 

 

PREȘEDINTE 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

                                                                       Marius OPRESCU 
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