CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Serviciul Relaţii Publice, A.T.O.P. şi
Transparenţă Decizională
Nr.2467/18.03.2019

BULETIN INFORMATIV
al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2018

În baza prevederilor art. 5 alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
Judeţean Olt a actualizat buletinul informativ pentru anul 2018 care cuprinde următoarele
informaţii de interes public:
a)Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului
Judeţean Olt.
Consiliul Judeţean Olt a fost constituit la data de 23.04.1992 şi funcţionează în baza
prevederilor Constituţiei României, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentelor de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului de specialitate al acestuia.
Consiliul judeţean Olt al cărui mandat se derulează în prezent a fost constituit prin
Hotărârea nr. 97 din 24 iunie 2016 pentru un mandat de 4 ani si este format din 30
consilieri judeteni, 2 Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt şi Preşedintele Consiliului
Judeţean Olt.
b)Structura organizatorică a Consiliului Judeţean Olt a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.85/31.05.2018 şi cuprinde:
Secretar al Judeţului
Serviciul Juridic- Contencios
Administrator Public
Direcţia Economică, Buget-Finanţe
1. Serviciul Financiar - Contabilitate;
2.Serviciul Buget, Impozite şi Taxe
3.Biroul Informatică şi Administrativ;
- Compartiment Informatică
- Compartiment Administrativ
Direcţia Tehnică și Investiții
1. Serviciul Tehnic, Investiţii

2.Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea
Judeţeană de Transport
-Compartiment Administrarea Patrimoniului
-Compartiment Unitatea Județeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
-Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
Arhitect Şef al Judeţului
1.Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina in
Construcţii.
2. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi
Strategii de Mediu
- Compartiment Unitatea de Implementare a Proiectelor
- Compartiment Programe şi Strategii de Mediu
Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul
Oficial al Judeţului
Serviciul Relaţii Publice, ATOP şi Transparenţă Decizională
Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare
Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări
Serviciul Dezvoltare Regională
Biroul Audit Public Intern
Compartimentul Managementul Calității și Control Intern/Managerial
Cabinet Preşedinte

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT

Luni – Joi
08:00 – 16:30

Vineri
08:00 – 14:00
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PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Marius OPRESCU
Miercuri

PREŞEDINTE
orele 10.00-12.00

Virgil DELUREANU

VICEPREŞEDINTE

Marţi

orele 10.00-12.00

Ioan CIUGULEA
Joi

VICEPREŞEDINTE
orele 10.00-12.00

Marinela-Elena ILIE
Luni

SECRETAR
orele 10.00-12.00

c) Numele şi prenumele funcţionarilor publici din cadrul Serviciului
Relaţii Publice, A.T.O.P.şi Transparenţă Decizională.






Cazangiu Alexandra-Inspector Superior
Ioniță Cornelia-Consilier Asistent
Ţolu Magdalena-Șef Serviciu
Ionică Ilie Iulian-Consilier Asistent
Calotă Romică-Inspector IA

d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Olt:
 Denumire:
Consiliul Judeţean Olt ;
 Sediul :
Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 14;
 Telefon:
0249/431.080;
 Fax:
0249/431.122;
 E-mail:
cjolt@cjolt.ro;
 Adresa web: www.cjolt.ro.
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e)Sursele financiare ale Consiliului Judeţean Olt
Proiectul bugetului local al Județului Olt pe anul 2018 (program aprobat iniţial):
- lei VENITURI TOTAL, din care:
292.277.000
- Venituri proprii
 cote defalcate din impozitul pe venit
 sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit
 taxe pe utilizarea bunurilor
 venituri nefiscale
- Sume defalcate din TVA
 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea
cheltuielilor descentralizate la niv. jud.
 Sume defalcate din TVA pt. drumuri
 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare

40.667.000
26.602.000
11.013.000
910.000
2.142.000
103.999.000
46.256.000
12.104.000
45.639.000

- Subvenţii primite din bugetul de stat
146.396.000
 Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
118.210.000
 Finanțarea PNDL
28.000.000
 Finanțarea proiectelor (FEN) postaderare
186.000
- Sume primite de la UE cadru financiar 2014-2020
CHELTUIELI TOTAL, din care:
-

1.215.000
317.900.000

Autorităţi publice şi acţiuni externe
Alte servicii publice generale
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
Apărare
Ordine publică şi siguranţă naţională
Învăţământ
Sănătate
Cultură recreere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială
Protecţia Mediului
Transporturi

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

30.106.000
10.577.000
1.158.000
560.000
810.000
10.370.000
17.380.000
24.261.000
173.710.000
632.000
48.336.000

-25.623.000
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Proiectul bugetului local al Județului Olt pe anul 2018 (program aprobat final):

- lei 341.434.000

VENITURI TOTAL, din care:
- Venituri proprii
 cote defalcate din impozitul pe venit
 sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit
 taxe pe utilizarea bunurilor
 venituri nefiscale
- Sume defalcate din TVA
 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea
cheltuielilor descentralizate la niv. jud.
 Sume defalcate din TVA pt. drumuri
 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare
- Donații și sponsorizări

45.040.000
29.877.000
11.540.000
910.000
2.713.000
126.740.000
50.168.000
11.354.000
65.218.000
25.000

- Subvenţii primite din bugetul de stat
168.000.000
 Subvenții pentru finanțarea
investițiilor în sănătate
18.000
 Subvenții din veniturile proprii ale
Ministerului Sănătății
1.169.000
 Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
123.399.000
 Subvenții primite din Fondul de Intervenție
6.800.000
 Finanțarea PN de Dezvoltare Locală
36.228.000
 Susţinerea derulării proiectelor
finanțate din FEN, aferente perioadei
2014-2020
186.000
 Subvenții de la alte administrații
200.000
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- Sume primite de la UE în cadrul plăţilor
efectuate

414.000

- Sume primite de la UE în cadrul plăţilor
efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020

1.215.000

CHELTUIELI TOTAL, din care:
-

375.040.000

Autorităţi publice şi acţiuni externe
Alte servicii publice generale
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
Apărare
Ordine publică şi siguranţă naţională
Învăţământ
Sănătate
Cultură recreere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
Protecţia Mediului
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare
Transporturi

43.513.000
4.932.000
1.463.000
629.000
821.000
10.032.000
18.831.000
22.241.000
199.150.000
571.000
652.000
200.000
72.005.000

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

-33.606.000

Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli
Contul de execuţie a bugetului local la data de 31 decembrie 2018 se reflectă în
Anexa nr. 12 – Venituri şi în Anexa nr. 13 - Cheltuieli.
- lei Denumirea indicatorilor

TOTAL VENITURI, din care:
1. Venituri proprii, din care:
- impozit pe profit de la agenții economici
- cote defalcate din impozitul pe venit
- sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit

Prevederi
bugetare
inițiale

Prevederi
bugetare
definitive

Încasări
realizate

%

292.277.000

341.434.000

344.147.318

100,79

40.667.000
26.602.000

45.040.000
29.877.000

44.126.538
80.079
29.685.372

97,97
99,36

11.013.000

11.540.000

11.540.000

100,00
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- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea
de activităţi
- venituri nefiscale (-donații și spons.)
- venituri din capital
2. Donații și sponsorizări
3. Sume defalcate din TVA, din care:
- sume defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate
- sume defalcate din TVA pentru
drumuri
- sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale
4. Subvenţii, din care:
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanțarea investițiilor în
sănătate
- subvenții din veniturile proprii ale MS către
bugetele locale pentru finanțarea altor
investiții în sănătate
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele
locale necesare susținerii derulării proiectelor
finanțate din FEN postaderare
- finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
- subvenții primite din Fondul de Intervenție
- finanțarea Programului Național de
Dezvoltare Locală
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele
locale necesare susținerii derulării proiectelor
finanțate din FEN postaderare, aferente
perioadei de programare
2014-2020
- subvenții de la alte administrații
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări
6. Alte sume primite de la UE
7. Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului
financiar 2014-2020
Denumirea indicatorilor

TOTAL CHELTUIELI, din care:

910.000

910.000

572.686

62,93

2.142.000
103.999.000

2.713.000
25.000
126.740.000

2.224.313
24.088
25.000
126.740.000

81,99
100,00
100,00

46.256.000

50.168.000

50.168.000

100,00

12.104.000

11.354.000

11.354.000

100,00

45.639.000
146.396.000

65.218.000
168.000.000

65.218.000
160.692.483

100,00
95,65

-

18.000

18.000

100,00

-

1.169.000

1.168.480

99,96

186.000

-

104.437

-

118.210.000
-

123.399.000
6.800.000

123.336.590
6.800.000

99,95
100,00

28.000.000

36.228.000

26.882.975

74,20

-

186.000

2.382.001

1.280,65

-

200.000
414.000

653.146

157,76

1.215.000

1.215.000

11.910.151
-

-

Credite
bugetare
anuale
317.900.000
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Credite
bugetare
trimestriale
375.040.000

Plăţi
Efectuate

%

338.114.022

90,15

51.02. Autorităţi publice şi acţiuni externe

30.106.000

43.513.000

40.875.923

93,94

54.02. Alte servicii publice generale

10.577.000

4.932.000

2.833.881

57,46

55.02. Tranzacţii privind datoria publică
şi împrumuturi
60.02. Apărare

1.158.000
560.000

1.463.000
629.000

1.373.814
620.627

93,90
98,67

61.02. Ordine publică şi siguranţă naţională

810.000

821.000

798.862

97,30

65.02. Învăţământ

10.370.000

10.032.000

9.713.403

96,82

66.02. Sănătate

17.380.000

18.831.000

16.145.471

85,74

67.02. Cultură, recreere şi religie

24.261.000

22.241.000

21.610.979

97,17

68.02. Asigurări şi asistenţă socială

173.710.000

199.150.000

196.677.075

98,76

70.02. Locuințe, servicii și dezvoltare publicî

-

571.000

105.337

18,45

74.02. Protecţia mediului

632.000

652.000

356.155

54,63

83.02. Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare
84.02. Transporturi
48.336.000

200.000

-

-

72.005.000

47.002.495

65,28

EXCEDENT

-33.606.000

6.033.296

-

-25.623.000

1. Referitor la Contul de execuţie a bugetului local – Venituri, prevederile
bugetare aprobate la finele anului 2018 sunt în sumă de 341.434.000 lei, încasările
realizate fiind de 344.147.318 lei, în procent de 100,79 %.
Drepturile constatate sunt în sumă de 345.291.501 lei, din anul curent
344.105.991 lei, reprezentând drepturi constatate la finele anului 2018 iar diferenţa
de 1.185.510 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenţi, ce urmează a se
încasa în anul curent.
Drepturile constatate de încasat în sumă de 1.144.183 lei, reprezintă în cea mai
mare parte dividendele și majorările de întârziere aferente acestora, cuvenite
Consiliului Județean Olt de la Compania de Apă Olt, înregistrate în contabilitate
începând cu anul 2013, în sumă de 948.144 lei, iar diferența în sumă de 196.039 lei o
reprezintă debitele aferente contractelor încheiate între Consiliul Judeţean Olt în
calitate de administrator al drumurilor judeţene şi utilizatorii suprafeţelor din zona
drumurilor de interes judeţean, pe baza tarifelor care au fost actualizate anual prin
hotărâri ale consiliului judeţean, urmând să luăm măsurile legale pentru încasarea
acestora în perioada următoare.
Referitor la Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli, facem următoarele
precizări: din totalul creditelor bugetare aprobate la finele anului 2018 în sumă de
375.040.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 338.114.022 lei, reprezentând 90,15 %,
se înregistrează o economie în sumă absolută de 36.925.978 lei.
Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 68.02 „Asigurări şi
asistenţă socială”, din totalul creditelor în sumă de 199.150.000 lei s-au efectuat plăţi
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în sumă de 196.677.075 lei, urmat de capitolul 84.02 „Transporturi” cu plăţi în sumă
de 47.002.495 lei, capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” cu plăţi în
sumă de 40.875.923 lei, capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” cu plăţi în sumă
de 21.610.979 lei, capitolul 66.02 „Sănătate” cu plăţi în sumă de 16.145.471 lei,
capitolul 65.02 „Învăţământ” cu plăţi în sumă de 9.713.403 lei, capitolul 54.02 „Alte
servicii publice generale” cu plăţi în sumă de 2.833.881 lei, capitolul 55.02 „Tranzacţii
privind datoria publică împrumuturi” cu plăţi în sumă de 1.373.814 lei, capitolul
61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” cu plăţi în sumă de 798.862 lei,
capitolul 60.02 „Apărare” cu plăţi în sumă de 620.627 lei, capitolul 74.02 „Protecția
mediului” cu plăţi în sumă de 356.155 lei și capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și
dezvoltare publică” cu plăţi în sumă de 105.337 lei.
Diferenţa între încasările realizate în sumă de 344.147.318 lei şi plăţile efectuate
în sumă de 338.114.022 lei reprezintă excedentul bugetului local la data de 31.12.2018
în sumă de 6.033.296 lei (4.477.666 lei excedentul secțiunii de funcționare și 1.555.630
lei excedentul secțiunii de dezvoltare).
Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-a efectuat în limita,
creditelor bugetare aprobate, nu s-a înregistrat refuz de viză de control financiarpreventiv, cheltuielile efectuându-se în conformitate cu legile în vigoare.
2. Referitor la Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii – Venituri, prevederile bugetare aprobate la finele anului
2018 sunt în sumă de 323.945.000 lei, încasările realizate fiind de 265.339.933 lei, în
procent de 7 %.
Drepturile constatate sunt în sumă de 1 lei, din anul curent 1 lei, reprezentând
drepturi constatate la finele anului 2018 iar diferenţa de 8.140.654 lei reprezintă
drepturi constatate din anii precedenţi care urmează a se încasa în anul curent de
către spitale din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate şi venituri din
prestări servicii specifice şi de către Serviciul Judeţean de Pază Olt pentru serviciile
de pază prestate.
Drepturi constatate de încasat în sumă de 6 lei, reprezentând sume neîncasate
de către spitale şi Serviciul Judeţean de Pază Olt pentru serviciile prestate, urmând
să ia măsurile legale necesare pentru încasarea acestora în perioada următoare.
Ponderea cea mai mare o reprezintă veniturile din contractele încheiate între
spitalele preluate de Consiliul Județean Olt, cu casele de asigurări sociale de sănătate
în sumă de 192.234.732 lei, cu direcţiile de sănătate publică în sumă de 11.937.709 lei
și din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății în sumă de
17.312.328 lei, cu instituţiile de medicină legală în sumă de 3.784.541 lei și subvenţiile
de la bugetul local al Consiliului Județean Olt pentru finanțarea instituțiilor din
subordine în sumă de 28.049.374 lei.
Diferenţa de 12.021.249 lei reprezentând: venituri din prestări de servicii în
sumă de 6.609.094 lei, aferente Serviciului Judeţean de Pază Olt şi spitalelor; alte
sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale
finanțate din cadrul financiar 2014-2020, în sumă de 4.607.393 lei; prefinanțarea
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încasată de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina pentru implementarea unui
proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020, în sumă de 407.357 lei; subvenții de la bugetul de stat către instituțiile
publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,
aferente perioadei de programare 2014-2020, în sumă de 3.131 lei; donații și
sponsorizări în sumă de 30.000 lei, aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;
alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi în sumă de 165.154 lei, aferente
instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt; venituri din
concesiuni şi închirieri în sumă de 18.442 lei, aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina; alte venituri în sumă de 25.901 lei, aferente Direcţiei Judeţene pentru
Evidenţa Persoanelor Olt; venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări
culturale, artistice și sportive în sumă de 143.820 lei, aferente Ansamblului
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului”; venituri din
valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa în sumă de 10.957
lei, aferente Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.
Referitor la Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii – Cheltuieli, din totalul creditelor bugetare aprobate la
finele anului 2018 în sumă de 328.072.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de
261.760.401 lei, reprezentând 79,79 %.
Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 66.10 „Sănătate”, din
totalul creditelor bugetare aprobate la finele anului 2018 în sumă de 310.457.000 lei sau efectuat plăţi în sumă de 244.818.750 lei, urmat de capitolul 67.10 „Cultură,
recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 10.040.297 lei, capitolul 61.10 „Ordine publică
şi siguranţă naţională” (Serviciul Judeţean de Pază Olt), cu plăţi în sumă de
4.701.747 lei, capitolul 54.10 „Alte servicii publice generale” cu plăţi în sumă de
2.198.481 lei și capitolul 65.10 „Învăţământ” cu plăţi în sumă de 1.126 lei.
Diferenţa între încasările realizate în sumă de 265.339.933 lei şi plăţile efectuate
în sumă de 261.760.401 lei reprezintă excedentul bugetului instituţiilor publice și
activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.12.2018 în
sumă de 3.579.532 lei (-1.030.992 lei excedentul secțiunii de funcționare și 4.610.524
lei excedentul secțiunii de dezvoltare).
f) Lucrările executate, în funcție de sursa de finanțare, au fost următoarele:
A. Din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt și din TVA , au fost încheiate
un număr de 22 de contracte de lucrări și servicii în valoare de 26.545.071,49 lei din
care, pentru decontări în anul 2018 a fost prevăzută suma de 22.818.175,17 lei . Din
suma de 22.818.175,17 lei prevăzută pentru decontări de lucrări și servicii în anul
2018 a fost decontată suma de 14.633.502,2. Din contracte încheiate anterior s-au
făcut decontări în anul 2018 în sumă de 3.332.224,80 lei , conform anexei 1 .
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Nr

Nr. contract

Denumire contract

crt.
1
360/13600/12.12.2018 Actualizare studiu de
fezabilitate+expertiză tehnică (Dali)
pentru realizarea obiectivului de
investiții „Modernizare drum
județean DJ 644, km 33+345 –
37+185, L=3,84 km, Morunglav Cârlogani”
2
1135/30.01.2018
Dirigenție de șantier pentru
lucrările de întreținere curentă și
periodică executate pe drumurile
județene și finanțate din bugetul
propriu și investițiile finanțate prin
OUG și executate pe drumurile
județene
3
346/23.10.2018
,,întreținere curentă pe timp de
iarnă a drumurilor județene lotul 2 zona 2 sud - centru,,

Executant/prestator

Valoare
lei pentru
anul 2018
74.919,99

Total
decontat
2018
74.919,99

SC PROEX SRL

78.000
Fără TVA

78.000
Fără TVA

S.C. ALEXCOR
TRADING S.R.L.

Trimestrul IV
136.048,71
Total contract
1.124.289,73
Trimestrul IV
40.000
Total contract
1.023.305
Trimestrul IV
10.000
Total contract
282.449,28
Trimestrul IV
60.000
Total contract
822.628,36
Valoare 2018
2.900.000
valoare
contract
=3.620.287,6
6

135.757,81

14.432.571,2
2

8.307.870,9
2

S.C. E.U. Project
Consulting S.R.L.

15.000

15.000

S.C. CRINFE
CONSTRUCT
S.R.L.

297.957,25

297.800,71

S.C. Advance
Design Building
Company S.R.L.

4

345/23.10.2018

,,întreținere curentă pe timp de
S.C. OLT DRUM
iarnă pe drumurile județene lotul 1 - S.A.
zona 1 nord-est,,

5

348/23.10.2018

,,întreținere curentă pe timp de
iarnă pe drumurile județene 543,
544, 544A, 546 D, 604,,

S.C. OLT DRUM
S.A

6

347/23.10.2018

,,întreținere curentă pe timp de
iarnă a drumurilor județene, lotul 3
- zona 3, vest - nord,,

S.C. PANADRIA
S.R.L.

7

317/27.08.2018

„Proiectare şi execuţie lucrări de
modernizare drum județean DJ 641
, comuna Cezieni, km 10+045 –
12+945, L = 2,900 km”

8

323/9923/17.09.2018

9

309/5246/07.05.2018

10

315/8849/20.08.2018

,,Lucrări de întreținere curentă și
periodică pe drumurile și podurile
din județul Olt aflate în
administrarea Consiliului Județean
Olt 2018-2021,,
revizuire D.A.L.I. pentru realizarea
obiectivului de investiții „Refacere
drum județean DJ 546, Km
117+375, 0,06 km, localitatea
Teslui, sat Deleni”
Lucrări de întreținere a mijloacelor
11
pentru siguranta circulației și
lucrări de siguranță rutieră

asocierea S.C.
GENERAL
TRUST ARGEȘ
S.R.L. - H.V.I.D.
CONSULTING
GROUP S.R.L.,
reprezentată prin
S.C. GENERAL
TRUST ARGEȘ
S.R.L.
S.C. OLT DRUM
S.A.

39.578,15

9.920,09

59.913,49

1.363.511,7
2

B)În cadrul Programului National de Dezvoltare Locală ,subprogramul
,,Infrastructură la nivel județean ,, finanțat conform O.U.G. nr.28/2013 , cu modificările
și completările ulterioare, a fost încheiat un contract nou ,, Proiectare și execuție lucrări
de modernizare drum județean DJ 544A , km 0+000-16+000 , L= 16,000 km , CorabiaVădăstrița , inclus în PNDL2 în valoare de 21.266.614,55 lei cu TVA și s-au făcut
decontări din contractele încheiate anterior pe PNDL1, conform anexei 2. Suma de
26.780.561,82 lei a fost decontată în anul 2018 de la bugetul de stat pentru lucrări
prevăzute în PNDL1 și PNDL2 , conform anexei 2.

12

Nr.
Crt

1.

Nr. contract

319/9504/05.9.2018

Denumire contract

Contract de lucrări pentru
obiectivul: Proiectare și execuție
lucrări de modernizare drum
județean DJ 544A , km 0+00016+000 , L= 16,000 km ,
Corabia-Vădăstrița

Executant/prestato
r

Valoare
contract
lei cu TVA

Total
decontat
2018
lei cu TVA
21.266.614,5
5

asocierea SC
ALEXCOR
TRADING SRL ,
SC GENERAL
PROIECT SRL , SC
TRANSCOM
CARAIMAN SRL
289/11343/08.11.201 Contract de lucrări pentru
Asocierea SC
4.539.702,58 4.154.207,50
7
obiectivul: Proiectarea și
ALEXCOR
execuția lucrărilor pentru
TRADING SRL –
obiectivele de investiții LOT4 – SC OLT DRUM SA
Proiectarea și execuția lucrărilor
– SC GLOBAL
de modernizare pe drumul
SERVICE
județean DJ 678 E , km 11+362PROIECT SRL
15+310, L=3,948 km Sîmburești
286/11340/08.11.201 Contract de lucrări pentru
Asocierea SC
4.630.330,54 4.439.353,87
7
obiectivul: Proiectarea și
CONDOR
execuția lucrărilor pentru
PADURARU SRL –
obiectivele de investiții LOT1 –
SC ALIDO
Proiectarea și execuția lucrărilor
PROIECT SRL
de modernizare pe drumul
județean DJ 643 C , km 3+5004+700, km 7+700-11+300,
km12+842-13+297, L=5,255
km Horezu-Dobrețu
288//11342/08.11.201 Contract de lucrări pentru
Asocierea
6.653.659,99 6.061.286,28
7
obiectivul: Proiectarea și
SC PANADRIA
execuția lucrărilor pentru
SRL – SC SECȚIA
obiectivele de investiții LOT3 –
DE PROIECTARE
Proiectarea și execuția lucrărilor
OLT SRL
de modernizare pe drumul
județean DJ 546 E , km 16+75024+613, L=7,863 km Oporelu
–Miești-Albești
287/11341/08.11.201 Contract de lucrări pentru
Asocierea SC
11.364.098 10.220.552,2
7
obiectivul: Proiectarea și
PANADRIA SRL ,
9
execuția lucrărilor pentru
SC SECȚIA DE
obiectivele de investiții LOT 2 –
PROIECTARE
Proiectarea și execuția lucrărilor
SRL
de modernizare pe drumul
județean 703 D , km 10+02523+050, L=13,025 km LeleascaCungrea
56/ 02.09.2015
Contract de lucrări pentru
SC GENERAL
9.669.900,21 1.318.601,76
obiectivul:
TRUST ARGEȘ
Modernizare drum județean DJ
SRL
653 , km 40+050-49+000
,Izvoarele-Stoicănești,L=8,950
km,km 62+66766+120,Radomirești(Călinești)13
limită județ Teleorman
56/ 02.09.2015
Contract de lucrări pentru
SC GENERAL
6.688.073,27 586.560,12
obiectivul:
TRUST ARGEȘ
Modernizare drum județean DJ
SRL

C. În domeniul investiţiilor şi lucrărilor publice din programul propriu au fost
realizate următoarele lucrări:
1. Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș in
valoare de 22.149,05 lei cu TVA;
2. Lucrări de reparații și de modernizare la clădirea fostă Cantină + Centrală termică,
Centrul de plasament Cireșarii Corabia în valoare de 211.490,02 lei cu TVA;
3. Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal în valoare de 123.952,40 lei cu
TVA;
4. Reabilitarea instalației electrice la Centrul Militar Județean Olt în valoare de
135.055,85 lei cu TVA;
5. Amenajare Punct comandă la Centru Militar Județean Olt, în valoare de 52.285,76
lei cu TVA;
6. Asigurarea sustenabilitaţii şi durabilităţii investiţiilor realizate prin Programul
Operaţional Regional 2007 - 2013, în valoare de 93.200,00 lei cu TVA;
7. Reparații la clădirea fostă Centru de plasament Zorile în valoare de 32.368,00lei cu
TVA;
8. Reparații la apartamente din Vila de protocol a Consiliului Județean Olt, în valoare de
9.580,70 lei cu TVA;
9. Rigole de colectare ape meteorice la Centrul Militar Județean Olt în valoare de
20.218,08 lei cu TVA.
PROGRAM PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
LUCRĂRI REALIZATE IN ANUL 2018

Nr
crt
1

DENUMIRE LUCRARE
Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul
Școlar pentru Educație Incluzivă Balș

2

Lucrări de reparații și de modernizare
la clădirea fostă Cantină + Centrală
termică, Centrul de plasament Cireșarii
Corabia

3

Realizare sediu de ambulanță în
municipiul Caracal

Nr. /data
contract
72/
14.11.2017
finalizat in
2018
76/29.11.
2017
finalizat in
2018
66/31.08.
2018

14

Valoare
contract (cu
TVA)
183.526,83

Constructor

SC. ALEX TERMO
GEOMAR SRL

345.358,41

SC. ALEX TERMO
GEOMAR SRL

1.206.171,70

S.C. STEFA STEEL
SOLUTIONS SRL

4

Reabilitarea instalației electrice la
Centrul Militar Județean Olt

64/28.08.
2018

135.055,85

S.C. ALPHA MAAP
CREATIONS SRL

5

Asigurarea sustenabilitaţii şi
durabilităţii investiţiilor realizate prin
Programul Operaţional Regional 2007 2013

102/12.10.2
018

93.200,00

SC. BRIGCONS SRL
Slatina

6

Amenajare Punct comandă la Centru
Militar Județean Olt

38/11.04.
2018

52.285,76

SC. TOTAL INCON SRL

7

Reparații la clădirea fostă Centru de
plasament Zorile

111/27.11
2018

32.368,00

SC. ALEX TERMO
GEOMAR SRL

8

Reparații la apartamente din Vila de
protocol a Consiliului Județean Olt

39/11.04.
2018

9.580,70

SC. BRIGCONS SRL
Slatina

9

Rigole de colectare ape meteorice la
Centrul Militar Județean Olt

112/27.11
2018

20.218,08

SC. BRIGCONS SRL
Slatina

g)Pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020 ( POR)
Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul dezvoltării regionale ,au fost susţinute
proiectele întocmite la nivelul Consiliului Judeţean Olt.
În sensul întăririi capacităţii instituţionale a Consiliului Judeţean Olt de a accesa
programe cu finanţare externă şi de a gestiona fondurile comunitare pe bază de proiecte,
în perioada analizată prin Serviciul Dezvoltare Regională au fost realizate următoarele
obiective :
I.Pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020 ( POR)
I.1. Implementarea proiectelor finanțate :
Consiliul Județean Olt a demarat procesul de implementare a 2 proiecte finanțate în
cadrul POR 2014-2020 :
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Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
- Prioritatea de investiții 6.1. – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T , inclusiv a nodurilor intermodale
1. “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”.
Valoarea proiectului - 129.105.911,55 lei (inclusiv TVA).
Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1.
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
1. Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu-Centrul
Eparhial Social-Cultural
Proiect în parteneriat cu Episcopia Slatinei și Romanaților.
Valoarea proiectului - 10.199.489,40 lei (inclusiv TVA).
I.2. Depunerea proiectelor cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (
POR) :
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investitii: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice
Apel de proiecte nr : POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI
1. Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Bibioteca
Județeană Olt „Ion Minulescu ”
Valoarea totală a proiectului - 1.127.351,11 lei (inclusiv TVA).
2. „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul
Consiliului Județean Olt ”
Valoarea totală a proiectului - 2.323.814,72 lei (inclusiv TVA).
3. „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vila de
Protocol ”
Valoarea totală a proiectului - 721.287,24 lei (inclusiv TVA).
I.3 Depunerea proiectelor cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
(POR)
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investitii: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice
Apel de proiecte nr : POR/2016/3/3.1/B/SUERD/1
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Etapa conformitate administrativă și eligibilitate pentru proiectele :
1. „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile
publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt
Valoarea totală a proiectului - 1.332.536,42 lei (inclusiv TVA).
2. „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ”
Valoarea totală a proiectului - 2.154.072,51 lei (inclusiv TVA).
3. „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea
Inspectoratului de Protecție Civilă Olt ”
Valoarea totală a proiectului - 603.726,54 lei (inclusiv TVA).
4. „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul
Județean de Urgență Slatina ”
Valoarea totală a proiectului - 17.527.006,93 lei (inclusiv TVA).
I.4. Aprobarea proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020-SUERD :
Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de investiție 6.1., Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel
dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii
Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b-Legături rutiere,
feroviare și aeriene
Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1.
1. “Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6) - Giuvărăști
(limită județul Teleorman)”
Valoarea totală a proiectului - 81.957.600,00 lei (inclusiv TVA).
2. “Modernizare drum județean DJ643, KM 0+000–KM 25+240,Bobu–Voineasa
– Balș, Județul Olt”
Valoarea totală a proiectului - 56.162.351,38 lei (inclusiv TVA).
I.
Întocmirea programului de dezvoltare al județului Olt pe anul 2017, al
Planului de actiuni pentru realizarea în Județul Olt a obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare 2014-2016, precum și a raportarilor pe fiecare
trimestru al anului.
II.
Gestionarea Convenției de Parteneriat încheiată între Județul Olt și
Departamentul Loiret, Franța
Serviciul dezvoltare regională a urmărit realizarea acțiunilor de parteneriat
conform Convenției Cadru pentru derularea acțiunilor de Cooperare Descentralizată
încheiată în data de 15 octombrie 2012 între Județul Olt prin Consiliul Judeţean Olt şi
Departamentul Loiret, prin Consiliul General Loiret, pentru derularea acțiunilor de
Cooperare Descentralizată, având ca finalitate realizarea unor politici economice comune
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celor două regiuni, favorizarea schimburilor fructuoase în domeniul mediului, economiei,
francofoniei, educaţiei și tineretului, turismului, culturii, agriculturii .
Modalităţile de contestare a deciziei Consiliului Judeţean Olt în situaţia în care
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de
interes public:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de
interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa în termen de 30 de zile, cu
reclamaţie administrativă Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.
Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul
se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va
conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor
disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Serviciul Relaţii Publice, A.T.O.P.şi Transparenţa
Decizională
Magdalena Ţolu

18

