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RAPORT , 

privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018, în 

calitate de Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt 

 

 

 În conformitate cu prevederile legale, în calitate de ordonator 

principal de credite, prin compartimentele de specialitate din cadrul 

Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, am urmărit elaborarea 

proiectului de buget propriu, repartizarea pe unități administrative-

teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale cât şi stabilirea taxelor şi 

tarifelor pentru anul 2018. 

 S-a urmărit: 

 - stabilirea taxelor şi tarifelor aprobate prin Hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Olt, prin majorarea sau indexarea cuantumurilor acestora, 

conform legislaţiei în vigoare, cu aplicabilitate în anul 2018. 

 Pentru anul 2018 proiectul de buget a fost depus la Agentia 

Judeteana a Finanţelor Publice Olt în termenul legal. La elaborarea 

propunerilor pentru proiectul de buget au fost avute în vedere limitele 

sumelor prevăzute în legea bugetului de stat. 

 Având în vedere că, pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliile 
judeţene pot aproba rectificarea bugetului propriu în termen de 30 
de zile de la intrarea în vigoare a rectificării bugetului de stat, 
precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorului principal de credite, am iniţiat, în baza notelor de 
fundamentare întocmite de compartimentele de specialitate şi 
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aprobate de Comisia de buget-finanţe şi administrarea domeniului 
public şi privat al Judeţului Olt, următoarele proiecte de hotărâri: 
 

- Hotărârea nr. 1 din 25.01.2018 

cu privire la stabilirea costului mediu luna 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 decembrie 2017; 
- Hotărârea nr. 2 din 25.01.2018 

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, 
pentru anul 2018; 
- Hotărârea nr. 3 din 25.01.2018 

cu privire la 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; 
- Hotărârea nr. 20 din 02.02.2018 

cu privire la 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; 
- Hotărârea nr. 21 din 02.02.2018 

cu privire la 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; 

- Hotărârea nr. 22 din 02.02.2018 

cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul 

anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2017; 

- Hotărârea nr. 23 din 02.02.2018 

cu privire la aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018 şi estimările 
pe anii 2019-2021; 
- Hotărârea nr. 24 din 02.02.2018 

cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum 
SA pe anul 2018; 
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- Hotărârea nr. 25 din 28.02.2018 

cu privire la stabilirea costului 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 ianuarie 2018; 

- Hotărârea nr. 26 din 28.02.2018 

cu privire la 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; 

- Hotărârea nr. 42 din 29.03.2018 

cu privire la stabilirea costului 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 februarie 2018; 
- Hotărârea nr. 44 din 29.03.2018 

cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul 

anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2017; 

- Hotărârea nr. 46 din 29.03.2018 

cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018; 
- Hotărârea nr. 48 din 29.03.2018 

cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt şi 

a situaţiilor financiare pe anul 2017; 

- Hotărârea nr. 49 din 29.03.2018 

cu privire la stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe 

pajişti, pentru anul 2018; 

- Hotărârea nr. 66 din 26.04.2018 

cu privire la stabilirea costului 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 MARTIE 2018; 

- Hotărârea nr. 68 din 26.04.2018 

cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul 

anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2017; 

- Hotărârea nr. 70 din 26.04.2018 

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

data de 31.03.2018; 

- Hotărârea nr. 71 din 26.04.2018 
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cu privire la acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul 

Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt; 

- Hotărârea nr. 72 din 26.04.2018 

cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018; 

- Hotărârea nr. 81 din 26.04.2018 

cu privire la 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; 
- Hotărârea nr. 82 din 31.05.2018 

cu privire la stabilirea costului 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 aprilie 2018; 
- Hotărârea nr. 84 din 31.05.2018 

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

dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe 

anul 2018; 

- Hotărârea nr. 86 din 31.05.2018 

privind aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual 
al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2017; 
- Hotărârea nr. 88 din 31.05.2018 

cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018; 

- Hotărârea nr. 89 din 31.05.2018 

cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare 

cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană 

de Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a III-a; 

- Hotărârea nr. 102 din 28.06.2018 

cu privire la stabilirea costului 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 MAI 2018; 

- Hotărârea nr. 104 din 28.06.2018 

cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excendentul 

anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2017; 

- Hotărârea nr. 106 din 28.06.2018 
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cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018; 
 
 - Hotărârea nr. 114 din 26.07.2018 

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

data de 30.06.2018; 

- Hotărârea nr. 115 din 26.07.2018 

cu privire la stabilirea costului 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 IUNIE 2018; 
- Hotărârea nr. 118 din 26.07.2018 

cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul 
anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2017; 
- Hotărârea nr. 119 din 26.07.2018 

cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018; 

- Hotărârea nr. 127 din 30.08.2018 

cu privire la stabilirea costului 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 iulie 2018; 

- Hotărârea nr. 141 din 17.09.2018 

cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unor sume din excedentul 

anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2017; 

- Hotărârea nr. 142 din 17.09.2018 

cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018; 

- Hotărârea nr. 144 din 17.09.2018 

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

dispoziţia Consiliului Judeţean Otl, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe 

anul 2018; 

- Hotărârea nr. 146 din 27.09.2018 

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 

persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice 

din cadrulDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2018; 

- Hotărârea nr. 160 din 27.09.2018 

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

- Hotărârea nr. 164 din 25.10.2018 
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cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o 

persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice 

din cadrul DGASPC Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna 

septembrie 2018; 

- Hotărârea nr. 167 din 25.10.2018 

cu privire la: aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului Olt la 

data de 30.09.2018; 

- Hotărârea nr. 173 din 25.10.2018 

privind 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; 
 
- Hotărârea nr. 175 din 25.10.2018 

cu privire la 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; 
 
- Hotărârea nr. 177 din 25.10.2018 

cu privire la aprobarea utilizarii in anul 2018 a unor sume din excedentul 
anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al 
anului 2017; 
 
- Hotărârea nr. 179 din 25.10.2018 

cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2018; 
  
- Hotărârea nr. 181 din 25.10.2018 

cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la 

dispozitia CJ Olt, prevazut in bugetul Judetului Olt pe anul 2018; 

- Hotărârea nr. 182 din 25.10.2018 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor 

olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepţionale la 

olimpiadele şcolare de specialitate; 

- Hotărârea nr. 184 din 25.10.2018 
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cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2018; 
 
- Hotărârea nr. 187 din 05.11.2018 

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

- Hotărârea nr. 189 din 29.11.2018 

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o 
persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice 
din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Olt, pentru persoane cu handicap, pentru OCTOMBRIE 2018; 
 
- Hotărârea nr. 189 din 29.11.2018 

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o 
persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice 
din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Olt, pentru persoane cu handicap, pentru OCTOMBRIE 2018; 
 
- Hotărârea nr. 192 din 29.11.2018 

cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al   Judeţului Olt 
pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 
 
- Hotărârea nr. 200 din 29.11.2018 

cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2018; 
 
- Hotărârea nr. 203 din 11.12.2018 

cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor 
la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2018,  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a 
vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală 
și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanțare locală; 
 
- Hotărârea nr. 204 din 11.12.2018 

cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018; 
 
- Hotărârea nr. 205 din 11.12.2018 
cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară  la 
dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe 
anul 2018; 
 
- Hotărârea nr.206 din  20.12.2018 
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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, luna noiembrie 2018; 
 
- Hotărârea nr. 208  din 20.12.2018 
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la 
data de 30.11.2018; 
 
- Hotărârea nr. 209/20.12.2018 

cu privire la: aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum și a 

Regulamentului referitor la aprobarea, încasarea și utilizarea 

taxelor/taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidența 

persoanei și stare civilă de către Direcția Județeană de Evidență a 

Persoanelor Olt, pentru anul 2019; 

- Hotărârea nr. 211/20.12.2018 
cu privire la: - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2018-2019;   
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele 

instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2019; 

- Hotărârea nr. 213/20.12.2018 

cu privire la aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi 
autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces  la drumurile judeţene precum 
şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene  
pentru  anul 2019; 
 
- Hotărârea nr. 214/20.12.2018 
cu privire la: stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de  conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt,  pe anul 2019; 
 
- Hotărârea nr. 215/20.12.2018 
referitor la:   APROBARE  TAXE  pentru anul 2019; 
 
- Hotărârea nr. 216/20.12.2018 
cu privire la: stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 
2019; 
 
- Hotărârea nr. 217/20.12.2018 

cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile  
pentru  spaţiile din fondul locativ  cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2019. 
 
 

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9496.pdf
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                       În anul 2018 am emis următoarele dispoziţii: 

- Dispozitia nr.1 din 3 ianuarie 2018 
cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de 
dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local; 
 
- Dispozitia nr.157 din 6 februarie 2018 
cu privire la: unele măsuri pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar propuse la casare pentru anul 2017 la 

Consiliul Județean Olt, Centrul Militar Județean Olt și Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Matei Basarab”; 

- Dispozitia nr.182 din 9 martie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul I 2018;  

- Dispozitia nr.183 din 9 martie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul I 2018; 

- Dispozitia nr.226 din 19 martie 2018 
cu privire la: unele măsuri pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar propuse la casare pentru anul 2017 la 

Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt; 

- Dispozitia nr. 227din 19 martie 2018 
cu privire la: unele măsuri pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar propuse la casare pentru anul 2017 la 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- Dispozitia nr. 228 din 19 martie 2018 
cu privire la: unele măsuri pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar propuse la casare pentru anul 2017 la 

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt; 

- Dispozitia nr.252 din 2 aprilie 2018 
cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv 

propriu in cadrul Consiliului Judetean Olt si aprobarea Codului specific 

de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de 

control financiar preventiv propriu; 

- Dispozitia nr.265 din 23 aprilie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul II, III si IV 

2018; 

- Dispozitia nr.276 din 3 mai 2018 
cu privire la: acordarea unui ajutor banesc unei persoane care a implinit 

varsta de 100 de ani din Judetul Olt; 
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- Dispozitia nr.282 din 8 mai 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul II 2018; 

- Dispozitia nr.284 din 8 mai 2018 
cu privire la: unele măsuri pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar propuse la casare pentru anul 2017 la 

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bals; 

- Dispozitia nr.287 din 14 mai 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul II 2018; 

- Dispozitia nr.302 din 30 mai 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul II 2018; 

- Dispozitia nr.334 din 11 iulie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2018; 

- Dispozitia nr.338 din 13 iulie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2018; 

- Dispozitia nr.340 din 17 iulie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2018; 

- Dispozitia nr.361 din 22 august 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2018; 

- Dispozitia nr.377 din 28 august 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2018; 

- Dispozitia nr.382 din 30 august 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2018; 

- Dispozitia nr.391 din 3 septembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2018; 

- Dispozitia nr.397 din 11 septembrie 2018 
cu privire la: premierea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta 

care au castigat concursurile profesionale, faza judeteana, pe anul 2018; 

- Dispozitia nr.398 din 11 septembrie 2018 
cu privire la: unele măsuri pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar propuse la casare pentru anul 2017 la 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt; 

- Dispozitia nr.400 din 13 septembrie 2018 
cu privire la: stabilirea listei produselor care vor fi distribuite si a 

masurilor educative aferente din cadrul Programului pentru scoli al 

Romaniei in perioada 2017-2023, pentru anul scolar 2018-2019; 

- Dispozitia nr.404 din 19 septembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III 2018; 

- Dispozitia nr.405 din 19 septembrie 2018 
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cu privire la: constituirea grupului de lucru si stabilirea cheltuielilor 
necesare desfasurarii referendumului judetean avand ca obiect 
consultarea cetatenilor din judetul Olt cu privire la atribuirea denumirii 
Olt-Romanati Judetului Olt; 
 
- Dispozitia nr.420 din 28 septembrie 2018 
cu privire la: inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv la 

Consiliului Judetean Olt pe anul 2018; 

- Dispozitia nr.425 din 1 octombrie 2018 
cu privire la: stabilirea procedurii de efectuare a platii unor titluri 

executorii prevazute de OUG nr.99/2016 privind unele masuri pentru 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor 

termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile 

ulterioare, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judetean Olt; 

- Dispozitia nr.448 din 4 octombrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018; 

- Dispozitia nr.469 din 5 octombrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018; 

- Dispozitia nr.470 din 5 octombrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018; 

- Dispozitia nr.471 din 6 noiembrie 2018 
cu privire la:constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, a comisiei de 

solutionare a contestatiilor depuse in cadrul procedurii de negociere a 

contractarii de catre CJ OLT a unei finantari rambursabile interne in 

valoare de pana la 25.000.000 lei in vederea asigurarii continuarii si 

prefinantarii proiectelor de interes judetean finantate din fonduri 

nerambursabile de la UE; 

- Dispozitia nr.479 din 13 noiembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018; 

- Dispozitia nr.481 din 15 noiembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018; 

- Dispozitia nr. 487 din 20 noiembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018; 

- Dispozitia nr. 496 din 29 noiembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018; 

- Dispozitia nr. 501 din 4 decembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018; 

- Dispozitia nr.502 din 5 decembrie 2018 
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cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de inchiriere prin licitatie publica a unui imobil apartinand 

domeniului privat al Judetului Olt si aflat in administrarea CJ OLT-

constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la licitatie; 

- Dispozitia nr.507 din 13 decembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018;  

- Dispozitia nr.508 din 13 decembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018;  

- Dispozitia nr.510 din 17 decembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018;  

- Dispozitia nr.514 din 17 decembrie 2018 
cu privire la: aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV 2018;  

 
 

 
 
 
 
 

VICEPRESEDINTE,  
Ioan  CIUGULEA 


