
 
R O M A N I A 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 
 
                                                Comisia pentru administratie publică, juridică, 
                                              apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
                                                           omului şi relatii cu cetătenii 
 
                                                                        R A P O R T 
                
                                           cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2018 
 
 
 

          In conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor locali, 

Comisiile de specialitate în principalele   domenii de activitate ale Consiliilor Judeţene au obligaţia să prezinte un 

raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului. 

       Ca 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, este 

compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii, grupaţi 

în 6 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate conform Hotărârii nr. 100 din 24.06.2016.     

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 

relaţii cucetăţenii denumită pe scurt Comisia Juridică, este una din aceste 6 comisii şi a desfăşurat o activitate 

bogată, menită să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt întrunindu-se într-un 

număr de 27  de şedinţe. 

       În aceste  şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri,unele au fost aprobate, altele nu, după ce au fost 

dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte. 

 

 

- 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 

-aprobare Regulament de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului pentru Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt - instituţie publică de cultură din subordinea 

Consiliului Judeţean Olt 

-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 
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-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 

-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 rezultatului final obţinut de domun Guţică-Florescu Laurenţiu-Gerard în cadrul procedurii de analizare a 

noului proiect de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 

-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 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 

-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 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al 

Judeţului Olt şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- 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 

- trecerea unui teren din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţuil Olt 

-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 

- predarea către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii 

CNI - SA a amplasamentelor necesare şi asigurarea condiţiilor în vederea execuţiei obiectivului de investiţii 

„Consolidare maluri, decolmatare şi executare pod auto peste Pârâu Surdiu, pe DJ 648 A în comuna Verguleasa, 

judeţul Olt, km 4+552 - 4+567“ 

- modificarea poziţiei nr. 86, din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018“, înscris în Anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 226/21.12.2017 

- 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 
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- 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 plăţii 

cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO pe anul 2018 

-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 

-stabilirea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt 

-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 

-transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării 

-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 

-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. 31/25.02.2016 

-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 

-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 

--atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate Societăţii 

Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta POTCOAVA (SINEŞTI) - SLATINA 

- 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 

- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii 

regulate în trafic judeţean pentru Judeţul Olt, în perioada 01.05.2013 - 30.06.2019 

- aprobarea proiectului „Investiţii comune în domeniul situaţiilor de urgenţă în cadrul Consiliului Judeţean Olt şi 

Municipalităţii Dolna Mitropolia, Bulgaria“ şi a cheltuielilor aferente proiectului 

- transformare posturi în statul de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt, ca urmare a promovării 

- 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 

- 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 

-transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

  -desfiinţarea unui post contractual în statul de funcţii al Serviciului de Pază Olt; aprobarea numărului de posturi; 

modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Judeţean de Pază Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 81/25.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 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 

- 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 

- stabilirea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt 
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- 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 

 -trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Oboga, a unei 

părţi din zona drumului judeţean DJ 643 

- trecerea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Judeţului Olt, din administrarea Serviciului 

Judeţean de Ambulanţă Olt în administrarea Consiliului Judeţean Olt 

 -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 

 -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 

 - desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliulde Administrație al Palatului Copiilor 

„ADRIAN BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019   

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri înConsiliul de Administrație al Centrului Școlar 

pentru EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membriîn Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale 

Speciale Balș,pentru anul școlar 2018-2019 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale 

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

 -desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliulde Administrație al Centrului Județean 

de Resurse și de AsistențăEducațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019 

  -modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Oltnr.93/31.05.2018 cu privire la darea în folosință 

gratuită Asociației de DezvoltareIntercomunitară „Olt-Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public 

alJudețului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 

- aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului privat al Judetului Olt si aflat in 

administrarea Consiliului Judetean Olt 

- 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 

- 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 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 Acordului de Cooperare intre judetele Dolj, Gorj, Valcea, Olt si Mehedinti din Romania si Regiunea 

Macedoniei Centrale din Republica Elena 

-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 
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-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 

- 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 

- inlocuire membru si actualizare componenta Comisie pentru Protectia Copilului Olt 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- darea în administrarea Muzeului Județean Olt a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Olt 

- 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 Comisia Juridică a desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a ConsiliuluiJudeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

Presedinte Comisie 

Nicolae Vitan 
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