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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată în perioada
01.01.2018 - 31.12.2018

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 pe domenii de activitate.
Una din cele 6 comisii de specialitate pe principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru studii
economico – sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al
judetului denumită pe scurt Comisia buget - finante, al carui membru sunt , s-a întrunit într-un număr de 28 de
şedinţe , si s-au analizat documente referitoare la :
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane
vârstnice, pentru anul 2018
- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt
îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pentru anul 2018
-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
-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe
DJ653, comuna Schitu, km 23+177“
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
-aprobare documentaţie tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi schimbare de destinaţie corp
C1, demolare corp C2, C3, C4, C5 la imobil Creşa nr. 1, în vederea aducerii în stare de funcţionare şi desfăşurării de
activităţi medicale“
-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
-aprobare documentaţie tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, Reabilitare şi
recompartimentare Bloc Medicală“ - SJU Slatina
-aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, reabilitare şi
recompartimentare Pavilion Materno - Infantil (etaj 2, etaj 3 parţia - Corp A Săli naşteri, etaj 5, etaj 6 şi etaj 9)“
-repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019-2021 la cotele defalcate din impozitul pe venit şi la sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
-repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021 pentru bugetul
judeţului Olt
-aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2017
-aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2018
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- aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului
Judeţean Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Rebilitare Centru Sf. Valentin, strada
Aleea Muncii, bl. FA24, sc. C, et. 4, ap. 10“ municipiul Slatina, judeţul 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
-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Centru Sf. Valentin, strada
Aleea Macului, bl. FA22, sc. D, et. 4, ap. 15“, mun. Slatina, jud. Olt
-aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi după încheierea
contractelor de achiziţie publică de lucrări pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare pe drumurile
judeţene DJ546E, DJ703D şi DJ643C finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
-aprobarea proiectului „Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a
cheltuielilor legate de proiect
- modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 129/24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului
„Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Biblioteca Judeţeană Olt Ion Minulescu“ şi a
cheltuielilor legate de proiect
-aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2017
- rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018
-stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2018
- aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru
anul 2018
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-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
-aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR)
pentru anul 2018
- trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a
demolării acestora
-aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018
-aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Judeţul Olt şi Oraşul Corabia în vederea organizării şi finanţării
acţiunii Dunărea în Anul Centenar - „Zeul fluviilor“ dedicată promovării culturale şi turistice a oraşului Corabia şi a
judeţului Olt
-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2018
- aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2017
- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLTECO pe anul 2018
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2018
- acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase din Judeţul Olt
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2018
- aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 641,
Km 10+045-12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“
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- asocierea între Judeţul Olt şi municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul
Naţional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2018, Ediţia a VIII-a; aprobarea contractului de servicii încheiat în
vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2018, ediţia a VIII-a
-alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul
Judeţului Olt pe anul 2018
-infiinţare 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 utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2017
-aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“ ediţia a II-a
-actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Olt
-aprobarea proiectului „Investiţii comune în domeniul situaţiilor de urgenţă în cadrul Consiliului Judeţean Olt şi
Municipalităţii Dolna Mitropolia, Bulgaria“ şi a cheltuielilor aferente proiectului
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 546, km
117+375, 0,06 km, localitatea Teslui, satul Deleni“
- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect
- aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excendentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2017
-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“
-aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect
-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la clădirea Inspectoratului de
Protecţie Civilă Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect
-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la clădirile publice care aparţin
Consiliului Judeţean Olt - Centrul Militar Judeţean Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect
-aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2017
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de „Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina“
-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 546E,
km. 15+750+16+750, L=1,000 km, comuna Oporelu, judeţul Olt“
-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Montare post trafo şi grup generator
electric aparţinând Spitalului de Psihiatrie Cronici-Schitu, judeţul Olt“
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 546 km
1110+750, 0,03Km, localitatea Teslui, satul Moşteni“
-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
- consultarea cetăţenilor judeţului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanaţi judeţului Olt
-alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Otl, prevăzut în bugetul
Judeţului Olt pe anul 2018
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- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 143/17.09.2018 cu privire la consultarea cetăţenilor judeţului, prin
referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanaţi judeţului Olt
- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central
(CorpC1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina
- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3
inclusiv centrala termica sectia Pneumologie Scornicesti"
-aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului Olt la data de 30.09.2018
- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii
- utilizarea fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare de catre operatorul SC Compania de Apa Olt SA
-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
- aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 25.000.000 lei in vederea
asigurarii cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes judetean finantate din fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeana
- repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale si pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in
ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea
proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2019 si estimarilor pe anii 2020-2022
-aprobarea utilizarii in anul 2018 a unor sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea
exercitiului bugetar al anului 2017
-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”
- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Termosistem sectia Pneumologie
Scornicesti "
- aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judetului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna
-aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizati dupa incheierea
contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii " Modernizare drum judetean DJ 544A, km.0+000-16+000,
L=16,000 km, Corabia-Vadastrita", inclus pentru finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala, conform
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013
-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
-repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018m pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de
dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala
- repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018m pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de
dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala
-alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul
Judetului Olt pe anul 2018
-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 2018-2019aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul
2019

4

- aprobarea tarifelor pt. eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces la drumurile judetene
precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor judetene pentru anul 2019
-stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a CJ Olt, pe anul 2019
-aprobare taxe pentru anul 2019
-stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019
-stabilirea tarifelor de bază lunarepe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativcu altă destinaţie decât cea
de locuinţă, aflate în domeniulpublic sau privat al județului, pentru anul 2019
-aprobare proiectului "Centru de zi pentru persoane varstnice Vitomiresti", a cheltuielilor legate de proiect si a
indicatorilor tehnico-economici aferenti
-aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivulde investiții ,,Modernizare drum județean DJ 644,km.
33+345-37+185, L = 3,840 km., Morunglav-Cârlogani”
În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am participat la discuţii cu
primarii, viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi administrative menite să îmbunătăţească
activitatea acestor localităţi în diferite domenii.
Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi
am fost ales consilier judeţean.
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 215/2001, republicata ,cu modificările şi
completările ulterioare.

CONSILIER JUDEŢEAN

BARBULETE ION ADRIAN
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