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Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii
consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean,
Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au obligaţia să prezinte un raport anual de
activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în conformitate cu dispoziţiile Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului Judeţean,
iar între două şedinţe de plen, în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate.
Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca,
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca care s-a
întrunit într-un număr de 24 şedinţe, personal am participat :
- încetarea mandatului unui consilier judeţen;
- validarea mandatului unui consilier judeţen
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului
Judeţean Olt;
- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea
exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt
- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi
aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
- modificare Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 61/31.05.2012
-aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului pentru
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina şi Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt
- transformare posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui
Olt - aparatului propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura
direcţiei
-modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016
- transformarea unui post de medic în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
-aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean
de Urgenţă Slatina
- revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu privire la însuşirea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt; modificarea şi completarea bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din
26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare
a contestaţiilor la evaluarea finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice
de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt
- modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale
Consiliului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016
- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“
- aprobarea rezultatului final obţinut de domun Guţică-Florescu Laurenţiu-Gerard în cadrul procedurii de
analizare a noului proiect de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt
- aprobarea proiectului „Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect
- încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat
pentru perioada asigurării interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt
- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei
Movileni, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 546B
- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea
Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
- tracerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea
Mare, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 657
- desfiinţarea unui post vacant şi înfiinţarea unui post în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici
Schitu Greci
- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion
- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Slatina; aprobarea continuării managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către
domnul Pintea Vivi - Viorel
-aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul
Florian Dumitrescu
- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea
Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
- înfiinţarea unui post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt; aprobare număr de posturi; modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.
31/25.02.2016
- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
- aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul
2018
- aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean
Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015
- aprobarea reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul
propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul
propriu
- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentur Promovarea Culturii
Tradiţionale „Doina Oltului“
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru
anul 2018
- transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina

- constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnarea şi
validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
- constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Centrului Jueţean pentru
Conservarea şiu Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt
- înfiinţare post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialiate al Consiliului Judeţean Olt;
aprobare număr de posturi; modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.
31/25.02.106
- aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi
împuternicire Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt
- actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Olt
- darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco“ a unui spaţiu dintr-un
imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
- transformare posturi în statul de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt, ca urmare a promovării
- acordare mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul“
- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ
679B, 0.05 km, localitatea Văleni“
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean
DJ 657B, km. 26+400-27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“
- modificarea statelor de funcţii şi a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare,
fără personalitate juridică, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88/26.05.2016
- modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.
64/29.03.2018
- modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
- modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare
- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi
în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
- aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către
domnul Florian Dumitrescu - manager interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,86
- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a
managementului pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Olt
- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii
medicale de urgenţă“ şi a cheltuielilor legate de proiect
- aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019
pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii; - modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Şcolii Populare de Arte şi Meserii
- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion
Minulescu” (perioada 01.01.2017-31.12.2017) și aprobarea continuării exercitării managementului de
către domnul Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii
- modificarea HCJ nr. 139 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Imbunatatirea accesului
populatiei din judetele Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale de urgenta" si a cheltuielilor legate de
proiect
- transformarea si mutarea unor posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
- aprobarea mutarii a doua posturi vacante in statul de functii al DGASPC - aparatul propriu- modificarea
organigramei DGASPC - aparatul propriu
- preluarea in domeniul public al Judetului Olt a unui drum comunal si incadrarea acestuia din categoria
functionala a drumurilor de interes local in categoria functionala a drumurilor de interes judetean
- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al aparatului de specialitate al CJ Olt
- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea
Culturii Traditionale "Doina Oltului"
- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut
rezultate exceptionale la olimpiadele scolare de specialitate
- aprobarea infiintarii Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt;- aprobarea numarului de personal,
organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean de
Cultura si Arta Olt
- aprobarea rezultatului final obtinut de dl. Florian DUMITRESCU in cadrul procedurii de analiza a noului
proiect de management elaborat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionale si Cultural Olt;- aprobarea proiectului de management elaborat de dl. Florian DUMITRESCU
si a duratei noului contract de management;- incetarea contractului de management al managerului
(directorului) interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si
Cultural Olt;- numirea managerului (directorului) Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Traditionale si Cultural Olt
- transformarea unui post vacant in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
- transformarea unui post vacant in statul de functii al Muzeului Judetean Olt
- modificarea unei pozitii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt, insusit
prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare
- aprobarea proiectului " TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", a cheltuielilor
legate de proiect si a participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt in
calitate de partener al proiectului
- modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
- modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
- transformare posturi in statele de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Olt - aparatul propriu si ale unor servicii sociale cu si fara cazare, fara personalitate juridica, din structura
directiei
- aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum si a Regulamentului referitor la aprobarea,
incasarea si utilizarea taxelor/taxelor speciale pt. prestarea unor activitati de evidenta persoanei si stare
civila de catre DJEP Olt pentru anul 2019
- aprobarea taxelor scolare pt activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii in anul scolar
2018-2019- aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes
judetean, pentru anul 2019
-inlocuire membru si actualizare componenta Comisie pentru Protectia Copilului Olt
-stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a CJ Olt, pe anul 2019
- aprobare taxe pentru anul 2019
-stabilirea tarifelor de bază lunarepe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniulpublic sau privat al județului, pentru anul 2019
aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019”

aprobare proiectului "Centru de zi pentru persoane varstnice Vitomiresti", a cheltuielilor legate de
proiect si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
- desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean deCultură și Artă Olt,
precum și a reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membriîn Consiliul Administrativ al Centrului
Județean de Cultură și Artă Olt
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001,republicata , cu modificările şi completările ulterioare.
-
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