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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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, pentru luna DECEMBRIE 2018 

 

 
 

Având  în vedere: 

 expunerea de motive nr.352/15.01.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 353/15.01.2019; 

 raportul nr. 354/15.01.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 raportul nr.870/29.01.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 2758/14.01.2019, comunicat cu adresa 

nr. 2757/14.01.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 342/14.01.2019; 

 prevederile art. 54 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 33 din Normele metodologice de   aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările si 

completările ulterioare. 

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b), lit. d), alin. (3), lit. a), alin. (5), lit. a), punctul 2,  art. 97, alin. (1), art. 98 coroborat 

cu art. 45 alin. (2) si  art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se stabileşte costul 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 DECEMBRIE 2018, după cum urmează:   

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli cu 

bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în luna 

DECEMBRIE 

2018 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

DECEMBRIE 

2018 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4=col2+col3 5 6 = col4/col5 

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
368.750 72.733 441.483 111,65 3.954,17 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
232.359 45.505 277.864 57,06 4.869,68 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
281.461 87.922 369.383 58,00 6.368,67 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
224.122 72.357 296.479 49,60 5.977,40 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
254.216 85.902 340.118 78,87 4.312,39 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
226.879 42.330 269.209 42,00 6.409,74 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

DRĂGĂNEȘTI OLT 

114.161 47.373 161.534 35,00 4.615,26 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă BĂBICIU 
69.464 26.469 95.933 13,00 7.379,46 

 TOTAL 1.771.412 480.591 2.252.003 445,18 5.058,63 

 



Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 

Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
                             

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                 Contrasemnează, 

                                                               Secretar al Judeţului Olt 

                                                                 Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 31.01.2019 

Nr.1 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și 1 „neparticipare la vot”.  

 

 

 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în 

căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2019 

 

Având în vedere: 

 expunerea de motive nr.355/15.01.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.356/15.01.2019; 

 raportul nr.357/15.01.2019 al Direcţiei Economice,  Buget-Finanţe; 

 raportul nr.872/29.01.2019 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finante, Integrare Europeana, 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului; 

 raportul nr.874/29.01.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 2760/14.01.2019, comunicat cu adresa 

nr. 2761/14.01.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 341/14.01.2019; 

 prevederile art. 24 si art. 25 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.91 alin (1) lit. d), alin (5) lit. a) punctul 2, art. 97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) si art.115 

alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele 

pentru persoane vârstnice, pentru anul 2019, în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice 

îngrijite, astfel: 

 

Gradul de dependenţă Cost mediu lunar de întreținere (lei) 

Gradul I 3.192 

Gradul II 3.178 

Gradul III 3.169 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 

Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 
 

 PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

                                                                                                                              Contrasemnează, 

                                            Secretar al Județului Olt 

                                                           Marinela - Elena ILIE      

Slatina, 31.01.2019 

Nr.2   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și  1 „neparticipare la vot” . 



 

HOTĂRÂRE   

cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun 

de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai acestora, 

 pentru anul 2019 

 
 

Având  în vedere: 

 expunerea de motive nr. 430/16.01.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 431/16.01.2019; 

 raportul nr.432/16.01.2019 al Direcţiei Economice,  Buget-Finanţe; 

 raportul nr.873/29.01.2019 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finante, Integrare Europeana, 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului; 

 raportul nr.875/29.01.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 2826/14.01.2019, comunicat cu adresa 

nr. 2865/14.01.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 371/15.01.2019; 

 prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 93 alin. (2) și art. 102 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) punctul 2, art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 

115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1)  Se stabileşte contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice care dispun 

de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2019, 

individualizat în funcție de gradul de dependență a persoanei vârstnice, după cum urmează: 

 

Gradul de dependență Contribuția lunară de întreținere 

Gradul I 880 lei 

 Gradul II 866 lei 

  Gradul III 857 lei 

              

 (2) Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea 

acoperirii contribuției lunare de întreținere sunt: veniturile nete provenite din salarii si din alte drepturi 

salariale, pensii, ajutoare și indemnizații acordate potrivit legii, veniturile agricole, din vânzări și închirieri 

de locuințe și terenuri, din prestări de servicii, precum și orice alte venituri realizate, mai puțin cele 

exceptate în mod expres de lege. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de 

Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                                    Contrasemnează, 

Secretar al Județului Olt 

Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 31.01.2019 

Nr.3   

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și   1„neparticipare la vot” . 

 



HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformare post vacant 

în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.211/09.01.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.212/09.01.2019; 

- Raportul nr.213/09.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.875/29.01.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.876/29.01.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.884/29.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa nr.1/04.01.2019 a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ,ˮ înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.78/04.01.2019; 

- Raportul de necesitate întocmit de doamna Ivănescu Ileana – Luminița - Șef serviciu la Serviciul Relații cu publicul, 

comunicarea colecțiilor, activități culturale și asistență metodică, înregistrat la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu  ˮ

sub nr.1432/20.12.2018;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015 cu privire la aprobarea reorganizării Bibliotecii 

Judeţene Olt „Ion Minulescu“, aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de 

Administraţie al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.44 alin.(1), (2) și (4) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și Anexa nr.III - Cap.II, pct.II lit.b) poziția nr.1 din Legea - 

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant de bibliotecar, grad profesional I,  nivel studii S din 

cadrul Serviciului Relații cu publicul, comunicarea colecțiilor, activități culturale și asistență metodică 

(poziția nr.17 în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ‘’, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015, cu modificările ulterioare) în post de bibliotecar, grad 

profesional debutant, nivel studii S. 

Art.2 Statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, 

cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului Resurse 

Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                              Secretar al Județului 

                                                                              Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 31.01.2019 

Nr. 4 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”  
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HOTĂRÂRE 

cu privire la: modificarea unei poziții din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.440/16.01.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.441/ 16.01.2019; 

- Raportul nr.442/16.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.877/29.01.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.885/29.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.896/29.01.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Referatul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.412/ 16.01.2019 cu privire la constatare 

eroare în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.183/25.10.2018; 

- prevederile art.1 alin.(1)-(2), art.2 și art.8 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/ 25.10.2018 cu privire la 

aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.4, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 

alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I. Poziția nr.111 din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt înscris în Anexa 

nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la aprobarea înființării Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, Centrului Județean Pentru Cultură și Artă Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                               Secretar al județului 

                                                                              Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 31.01.2019 

Nr.5 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”  

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.489/17.01.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.490/17.01.2019; 

- Raportul nr.491/17.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.886/29.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.897/29.01.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 



- Raportul nr.460/16.01.2019 al Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.23/02.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2018 și estimările pe anii 2019 – 2021, cu rectificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică prin modificarea 

calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat 

de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.2 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.49, art.58 și art.59 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și 

aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean 

Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art.91 alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) 

lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant aferent categoriei personalului contractual 

de execuție de îngrijitor, nivel studii G din cadrul Personalului de Întreținere și Deservire Generală al 

Direcției Economice, Buget-Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt (poziția nr.37 

în statul de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările 

ulterioare) în post de îngrijitor, treaptă profesională debutant, nivel studii M/G. 

Art.2. Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe și Serviciului 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                              Secretar al județului 

                                                                               Marinela – Elena ILIE   

Slatina 31.01.2019 

Nr.6 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru” 

 

             HOTĂRÂRE     

cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2019 

 
 

   Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.611/21.01.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.612/21.01.2019; 

- raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.613/21.01.2019; 

- raportul nr.878/29.01.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- raportul nr.887/29.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.919/30.01.2019 al Comisiei pentru Studii Economico–Sociale, Buget–Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.3006/15.01.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.404/15.01.2019; 

- Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.3005/15.01.2019 cu privire la propunerea 

de aprobare a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 

Județean Olt pentru anul 2019; 



- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.15/12.12.2018 cu 

privire la eliberare aviz consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2019; 

- Avizul Comisiei Județene Olt privind Incluziunea Socială nr.1/10.01.2019; 

- prevederile Planului de implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenței 

sociale și protecției copilului pe termen mediu (2012 – 2016) și lung (până în 2021) – revizuit, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.155/29.09.2016; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1), (2) și (3) lit. b), art.113 alin.(1) și (2) și art.118 din Legea asistenței 

sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al 

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului 

local/Consiliului General al Municipiului București; 

- prevederile art.2 lit. a), art.3 alin. (2) lit. b), art.5 alin.(1)-(5), art.6 alin.(1) lit. b), art.12 pct.13, art.32 alin.(4) lit. c) și 

art.33 alin.(3) lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost 

modificat și înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit. a) și d), alin.(5) lit. a) pct. 2, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu prevederile art.45 

alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Județean Olt pentru anul 2019, elaborat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt, Instituției Prefectului – Județul Olt și Comisiei județene Olt privind 

incluziunea socială.   

    PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                        CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                        

                                                                                         Secretar al Județului                     

                                                                                          Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 31.01.2019  

Nr.7 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la diminuarea numărului de posturi al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, ca urmare a preluării a 5 posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.702/23.01.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.703/23.01.2019; 

- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.704/23.01.2019; 

- Raportul nr.879/29.01.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- Raportul nr.888/29.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.898/29.01.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.3645/16.01.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat Consiliului 

Județean Olt cu Adresa nr.3646/16.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.487/17.01.2019; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.1/16.01.2019; 

- Protocolul constatator al preluării posturilor, înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt sub nr.165/03.01.2019 și la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt sub nr.1/03.01.2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la aprobare reorganizării Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului 

http://www.cjolt.ro/


de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt – aparatul propriu, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea reorganizării Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal și 

statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.2 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.019/2018, privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene 

pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor 

prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de 

suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru 

modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.2, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 

alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.01.2019, diminuarea cu 5 posturi vacante  aferente 

personalului contractual a numărului de posturi al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, ca urmare a preluării acestora de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1019/2018 și ale Protocolului încheiat între Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Olt, înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sub nr.165/03.01.2019 și 

la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt sub nr.1/03.01.2019. 

Art. 2. Ca urmare a diminuării cu 5 posturi vacante, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre, numărul 

total de posturi al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este de 1592 posturi, 

după cum urmează: 

- 183 posturi pentru aparatul propriu, astfel: 

- 163 funcții publice, din care:  -  15 funcții publice de conducere; 

    -148 funcții publice de execuție; 

- 20 funcții contractuale de execuție; 

- 316 asistenți maternali profesioniști; 

- 1093 posturi  pentru serviciile sociale fără personalitate juridică din structura direcției, astfel: 

- 27 funcții contractuale de conducere; 

- 1066 funcții contractuale de execuție. 

Art. 3. Organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt – aparatul propriu, înscrise în anexele nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, 

cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție 

Socială Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului 

– Județul Olt. 

     PREŞEDINTE, 

                                                          Marius OPRESCU                    CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                        

                                                                                                             Secretar al Județului                     

                                                                                                             Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 31.01.2019  

Nr.8 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 



HOTĂRÂRE    

cu privire la: transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții 

al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
 

Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.563/18.01.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.564/18.01.2019;  

 Raportul nr.565/18.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 Raportul nr.899/29.01.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 Raportul nr.889/29.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 Raportul nr.880/29.01.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

 adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.33276/04.12.2018, nr.33574/06.12.2018, nr.34691/17.12.2018, 

nr.167/03.01.2019, nr.1422/14.01.2019 și nr.2068/18.01.2019, înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.13271/05.12.2018, nr.13386/07.12.2018, nr.13877/18.12.2018, nr.53/03.01.2019, nr.378/15.01.2019 și 

nr.550/18.01.2019; 

 Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina   nr. 8/27.11.2018, nr.13/27.11.2018 și 

nr.33/10.12.2018; 

 prevederile Deciziilor Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.819/27.11.2018, nr.791/22.11.2018,  

nr.861/04.12.2018, nr.860/04.12.2018, nr.859/04.12.2018, nr.858/04.12.2018, nr.873/06.12.2018, nr.885/10.12.2018, 

nr.891/12.12.2018, nr.904/17.12.2018, nr.903/17.12.2018, nr.917/17.12.2018, nr.916/17.12.2018, nr.915/17.12.2018, 

nr.951/27.12.2018, nr.947/27.12.2018 și nr.956/28.12.2018 referitoare la promovare, schimbare loc de muncă, încetare 

contract individual de muncă pentru personalul din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/25.01.2018 cu privire la aprobarea numărului de posturi, 

modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

 prevederile art.180 alin.(1) lit a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.15 lit.a)-c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.947/2009; 

 prevederile art.1 pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice  nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

 prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr.53/2003 - Codul  Muncii,  republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi 

sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială’’) din anexa nr. II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.28 din Ordinul Ministrului Sănătăţii  Publice nr.1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor 

şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a  personalului contractual din unităţile sanitare publice 

din sectorul sanitar și prevederile  punctelor I- III și ale punctelor V-VI din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătăţii 

nr.1470/2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.244/2017.  

În temeiul art.91 alin.(1) litera a) și d), alin.(2) litera c), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu 

prevederile art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Începând cu data de 01.12.2018, se aprobă transformarea postului de muncitor calificat, treaptă 

III, nivel studii G de la Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale (poziția nr.1982 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) în post de muncitor calificat, treaptă II, nivel 

studii G, ca urmare a promovării. 



Art. 2  Începând cu data de 01.01.2019, se aprobă transformarea a 13 posturi  din statul de funcţii al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu 

modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării, după cum urmează: 

o postul de medic rezident, anul I, specialitatea hematologie, nivel studii S de la Secția medicină 

internă (poziția nr.15 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de medic rezident, anul II, specialitatea hematologie, nivel studii S;  

o  postul de medic rezident, anul I, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S de la Secția oncologie 

medicală (poziția nr.118 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de medic rezident, anul II, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S; 

o  postul de medic rezident, anul I, specialitatea cardiologie, nivel studii S de la Secția cardiologie 

(poziția nr.159 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 

post de medic rezident, anul II, specialitatea cardiologie, nivel studii S; 

o  postul de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la 

Secția neurologie (poziția nr.319 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii S; 

o   postul de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la 

Secția neurologie (poziția nr.324 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii S; 

o  postul de medic specialist, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S de la Secția O.R.L. 

(poziția nr.608 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 

post de medic primar, specialitatea otorinolaringologie, nivel studii S; 

o  postul de medic rezident, anul I, specialitatea A.T.I., nivel studii S de la Secția A.T.I. (poziția nr.661 

în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post de 

medic rezident, anul II, specialitatea A.T.I., nivel studii S; 

o  postul de asistent medical, gradul principal, specialitatea pediatrie, nivel studii PL de la Secția 

neonatologie –Compartiment T.I.(poziția nr.895 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și 

completările ulterioare) se transformă în post de asistent medical, gradul principal, specialitatea 

medicină generală, nivel studii S; 

o  postul de psiholog, gradul practicant, nivel studii S de la Compartiment neuropsihiatrie infantilă 

(poziția nr.1193 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare)  se transformă în 

post de psiholog, gradul  specialist, nivel studii S; 

o  postul de psiholog, gradul practicant, nivel studii S de la Centrul de hemodializă (poziția nr.1293 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post de psiholog, 

gradul specialist, nivel studii S; 

o  postul de farmacist rezident, anul II, specialitatea farmacie, nivel studii S de la Farmacie (poziția 

nr.1602 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 

post de farmacist rezident, anul III,specialitatea farmacie, nivel studii S; 

o  postul de medic rezident, anul I, specialitatea medicină sportivă, nivel studii S de la Cabinet medicină 

sportivă (poziția nr.1995 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de medic rezident, anul II, specialitatea medicină sportivă, nivel studii S; 

o   postul de economist, gradul II, nivel studii S de la Biroul monitorizare, cheltuieli și venituri (poziția 

nr.2339 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 

post de economist, gradul I, nivel studii S. 

Art. 3 Începând cu data de 01.01.2019, se aprobă mutarea a 4 posturi  din statul de funcţii al Spitalului 



Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu 

modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

o  postul de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii S de la 

Compartimentul terapie intensivă – Coronarieni din cadrul Secției cardiologie (poziția nr.211 în Statul 

de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se mută la Unitatea de Primire Urgențe; 

o postul de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S de la 

Unitatea de Primire Urgențe (poziția nr.1406 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările 

ulterioare) se mută la Compartimentul terapie intensivă – Coronarieni din cadrul Secției cardiologie. 

o  postul de infirmieră, nivel studii G de la Secției neurologie (poziția nr.342 în Statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se mută la Secția diabet zaharat, nutriție și 

boli metabolice; 

o  postul de infirmieră debutant,  nivel studii M;G de la Secția diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 

(poziția nr.102 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se mută la Secția 

neurologie. 

Art. 4 Începând cu data de 01.02.2019, se aprobă transformarea a 5 posturi vacante  din statul de 

funcţii al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.18/23.02.2017, cu modificările  și completările ulterioare, după cum urmează: 

o  postul vacant de medic specialist, specialitatea medicină de urgență, nivel studii S, de la Unitatea de 

Primire Urgențe (poziția nr.1339 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se 

transformă în post de medic, specialitatea medicină generală, nivel studii S. 

o  postul vacant de farmacist primar, specialitatea farmacie, nivel studii S de la Farmacie (poziția 

nr.1596 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 

post de farmacist, specialitatea farmacie, nivel studii S; 

o  postul vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, 

de la Cabinetul de gastroenterologie din cadrul Ambulatoriului integrat spitalului (poziția nr.2094 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post de asistent 

medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL. 

o  postul vacant de economist specialist, gradul IA, nivel studii S de la Serviciul resurse umane, 

normare, organizare (poziția nr.2181 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările 

ulterioare) se transformă în post de referent de specialitate, gradul I, nivel studii S; 

o  postul vacant de referent de specialitate, gradul I, nivel studii S de la Serviciul achiziții publice 

(poziția nr.2354 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 

post de referent de specialitate, gradul III, nivel studii S. 

Art. 5 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător 

cu prevederile art.1, art.2, art.3 și art.4 din prezenta hotărâre.          

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse 

Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 

      PREŞEDINTE, 

                                                               Marius OPRESCU                      CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                        

                                                                                                                     Secretar al Județului                     

                                                                                                                      Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 31.01.2019  

Nr.9    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” și o neparticipare la vot 

 



HOTĂRÂRE  

cu privire la: modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare  

al Spitalului Județean  de Urgență Slatina 
 

Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.758/23.01.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.759/23.01.2019;  

 Raportul nr.760/23.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 Raportul nr.883/29.01.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

 Raportul nr.932/30.01.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 Raportul nr.924/30.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.2405/22.01.2019  înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.710/23.01.2019; 

 Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.30/21.01.2019; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/25.01.2018 cu privire la aprobarea numărului de posturi, 

modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.388/31.08.2018 cu privire la  numire în funcția de 

manager interimar la Spitalul Județean de Urgență Slatina; stabilire drepturi salariale; exercitare atribuții; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015 cu privire la aprobare Regulament de organizare și 

funcționare pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

 prevederile art.179-180 și art.185-187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.1 pct.4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului 

director din cadrul spitalului public; 

 prevederile art.1 și art.2 lit.a) şi f) din Legea nr.53/2003 - Codul  Muncii,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 prevederile art.1 pct.56 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1374/2016 pentru stabilirea atribuțiilor managerului 

interimar al spitalului public; 

 prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi 

sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr. II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a) și d), alin.(2) litera c), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu 

prevederile art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1 Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina, înscris în 

anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.154/19.11.2015, se modifică, se completează și se înlocuiește  

cu Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art.2 Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.02.2019 și se comunică Direcţiei Economice, 

Buget – Finanţe, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la 

îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 

   PREŞEDINTE, 

                                                              Marius OPRESCU                      CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                        

                                                                                                                   Secretar al Județului                     

                                                                                                                   Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 31.01.2019  

Nr.10   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi “pentru” și o neparticipare la vot 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

http://www.cjolt.ro/


HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018–2019 pentru Secția Arte și 

Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
 

Având în vedere:  

- expunerea de motive nr.560/18.01.2019 referitoare la Proiectul de hotărâre  nr.561/18.01.2019; 

- raportul nr.562/18.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare; 

- raportul nr.925/30.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.921/30.01.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție 

Copii și Culte; 

- adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.155/17.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.512/17.01.2019 prin care a înaintat Planul de Școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 al Secției Arte și Meșteșuguri 

din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.d) și lit.f), alin.(5) lit.a) pct.4 și art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și 

art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018 - 2019 pentru Secția Arte și 

Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Resurse 

Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

și Centrului Județean de Cultură și Artă Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.     

 

PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                               Secretar al  Județului  

                                                          Marinela – Elena ILIE 

Slatina 

Nr.11/31.01.2019 

                         Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 voturi ,,pentru”. 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                                                                Anexa la Hotărârea   

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT                                              Consiliului Județean Olt   

SECȚIA ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI                                                                                       nr.11/31.01.2019 

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR  2018-2019 

 

I. COMPARTIMENTUL MUZICĂ. 

1.    Clase permanente în municipiul Slatina 

 
Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 
 

Individual 

 

Grupe 

1. 2 Acordeon 18 18 x - 3 ani 

2. 1 Canto  clasic 18 18 x - 3 ani 

3. 3 Chitară 18 18 x - 3 ani 

4. 8 Clarinet/saxofon 18 18 x - 3 ani 

5. 7 Instrumente  

populare-canto 

popular 

18 24 - x 3-5 ani 

6. 6 Orgă electronică 18 18 x - 3 ani 

7. 5 Pian –percuție 18 18 x - 3-5 ani 

8. 4 Vioară-pian 18 18 x - 3-5 ani 



 
2. Clase permanente în alte localități din județ 

  

II.  

 

 

 

COMPARTIMENTUL ARTE VIZUALE 

1. Clase permanente în municipiul Slatina 

 
Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 
 

Individual 

 

Grupe 

21. Cine-foto 18 24 - x 2 ani 

22. Pictură  artă 

plastică 

18 24 - x 3 ani 

23. Pictură-

iconografie 

18 24 - x 3 ani 

 
2. Clase permanente în alte localități din județ 

 

 

 

III.COMPARTIMENTUL ACTORIE ȘI COREGRAFIE 

1. Clase permanente în municipiul Slatina 
 

 Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 
 

Individual 

 

Grupe 

28. Actorie 18 24 - x 2 ani 

29. Balet 18 24 - x 5 ani 

30. Dans modern 18 24 - x 2 ani 

31. Dans Popular 18 24 - x 2 ani 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 

Localitate 

 

Individual 

 

Grupe 

9. Canto popular  18 18 x - 3 ani Drăgănești-Olt 

10. Canto popular 18 18 x - 3 ani Potcoava 

11. Instrumente 

populare 

18 24 - x 3-5 ani Caracal 

12. Instrumente 

populare 

18 24 - x 3-5 ani Corabia 

13. Instrumente 

populare 

18 24 - x 3-5 ani Dobrețu 

14. Instrumente 

populare 

18 24 - x 3-5 ani Iancu Jianu 

15. Instrumente 

populare și 

canto popular 

18 24 - x 3-5 ani Bârza 

16. Instrumente 

populare și 

canto popular 

18 24 - x 3-5 ani Brebeni 

17. Instrumente 

populare și 

canto popular 

18 18 x - 3 ani Izbiceni 

18. Instrumente 

populare și 

canto popular 

18 24 - x 3-5 ani Morunglav 

 

19. Instrumente 

populare și 

canto popular 

18 24 - x 3-5 ani Piatra Olt 

20. Nai/fluier 18 18 - x 3 ani Caracal 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 

Localitate 

 

Individual 

 

Grupe 

24.  Artă plastică pictură 18 24 - x 3 ani Balș 

25 Artă plastică pictură 18 24 - x 3 ani Vișina 

26 Artă plastică pictură 18 24 - x 3 ani Vișina-Nouă 

27. Artă populară pictură 18 24 - x 3 ani Vitomirești 



 
2. Clase permanente în alte localități din județ 

 

IV. COMPARTIMENTUL  MEȘTEȘUGURI 

Clase permanente în alte localități din județ 

 

TOTAL 1.                                                15 clase permanente la sediu 

TOTAL 2.                                                36 clase permanente în alte localități din județ  

TOTAL GENERAL 1+2                        51 clase permanente 

                        
                               PREȘEDINTE  

                                                                  Marius OPRESCU 

  
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ                                                          CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

                ȘI ARTĂ OLT                                                                                         Serviciul Resurse Umane și  

             Manager (director)                                                                             Managementul Unităților Sanitare 

           PINTEA VIVI VIOREL                                                                                         Șef Serviciu 

                                                                                                                                       Angela NICOLAE 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 5/25.01.2018 cu privire la 

stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul 

Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.544/18.01.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.545/18.01.2019; 

- Raportul nr.546/18.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.933/30.01.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.926/30.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 

Localitate 

 

Individual 

 

Grupe 

32. Actorie 18 24 - x 2 ani Caracal 

33. Dans 18 24 - x 2 ani Drăgănești-Olt 

34. Dans  18 24 - x 2 ani Sprâncenata 

35. Dans popular 18 24 - x 2 ani Bobicești 

36. Dans popular 18 24 - x 2 ani Caracal 

37. Dans popular 18 24 - x 2 ani Corbu 

38. Dans popular 18 18 - x 2 ani Dobrosloveni 

39. Dans popular  18 24 - x 2 ani Dobrun 

40. Dans popular 18 24 - x 2 ani Izvoarele 

41. Dans popular 18 24 - x 2 ani Movileni 

42. Dans popular 18 24 - x 2 ani Optași-Măgura 

43. Dans popular 18 24 - x 2 ani Potcoava 

44. Dans popular 18 24  x 2 ani Șerbănești 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Norma 

didactica 

ore/săpt. 

Nr. 

min. 

elevi 

    Mod    predare  

Durata 

curs 

Localitate 

 

Individual 

 

Grupe 

45. Artă populară cioplit 18 24 - x 2 ani Corbu 

46. Artă populară olărit 18 24 - x 2 ani Oboga 

47. Ceramică 18 24 - x 2 ani Vădastra 

48. Cojocarit 18 24 - x 2 ani Corabia 

49. Cojocărit 18 24 - x 2 ani Vădastra 

50. Cusut-tesut 18 24 - x 2 ani Cezieni 

51. Împletituri  nuiele 18 18 x - 2 ani Cezieni 



- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție publică prin modificarea 

calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și  

stat de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.7 lit. d), art.11, art.13, art.16 alin.(2) din Legea-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și 

Anexa nr.IX lit.C pct.3-4 la legea-cadru; 

- prevederile art.1 și art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- prevederile art. 164 alin.(1), alin.(1¹) și alin.(12) din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.5/25.01.2018 cu privire la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile 

publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, 

precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr.528/28.12.2018 și nr.529/28.12.2018 referitoare la 

stabilirea indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean Olt; 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a) și f), art. 97 alin. (1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. c) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
      

Art.I. Alineatul (5) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.5/25.01.2018 cu privire la 

stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și 

aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui 

Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(5) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a 

vicepreşedintelui consiliului judeţean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli’’. 

Art.II. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2019 și se comunică Direcţiei 

Economice, Buget – Finanţe și Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 

  PREŞEDINTE, 

                                                                        Marius OPRESCU                           CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                                      Secretar al județului 

                                                                                         Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 31.01.2019 

Nr.12 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”  

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru includerea unui imobil în domeniul public al Județului Olt, precum și pentru modificarea și 

completarea  Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însușit prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare 
 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 815/28.01.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.  816/28.01.2019; 

- Raportul comun nr. 817/28.01.2019 al Direcţiei Economice, Buget-Finanțe şi al Direcției Tehnice şi  Investiţii; 

- Raportul nr. 892/29.01.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  

- Raportul nr. 890/29.01.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Raportul nr. 920/30.01.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat;    

- Raportul nr. 936/30.01.2019 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului 

public al Judeţului Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

act:255574%20273675469
act:1653806%20200790319


- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Olt, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.1-3 și Anexa nr. 1 din Legea nr. 343/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt, în domeniul public al 

Județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, 

județul Olt;  

- Protocolul de predare-primire nr. 16167/652/22.01.2019 încheiat între Instituția Prefectului – Județul Olt și Consiliul 

Județean Olt; 

- Prevederile art.3 alin. (1) și (3), art.21 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; pct. II .2. din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunelor, 

orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  548/1999;  

- Prevederile pct. 1, 6, 7 și 8 din Normele Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/1999, 

modificată prin Legea nr. 259/2007;   

- Prevederile art.7 alin.(1) și (3) și art.8 alin.(1) din Legea contabilității nr. 82/1991, (r.4), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 227/21.12.2017 a Consiliului Județean Olt cu privire la constituire Comisie specială pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt; 

- Raportul de evaluare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Județului Olt nr. 1269 din 15.12.2016 

întocmit de expert autorizat ESD EXPERT OPREA S.R.L., 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.c) și art.120 din 

Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. I. (1).-Se aprobă includerea imobilului (construcții și teren aferent), situat în Municipiul Slatina, B-dul 

A.I. Cuza nr. 14, județul Olt, , în domeniul public al Județului Olt , transmis din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt,  prin Legea nr.343/2018.   

(2) – Datele de identificare a imobilului preluat conform prevederilor alin. (1) sunt prevăzute în Anexa 

nr. 1 la Legea nr. 343/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al 

judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, 

Instituţia Prefectului, judeţul Olt.  

Art.II. Se aprobă modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Olt, la secţiunea I "Bunuri imobile", însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

41/26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare, înscris în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

1355/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:     

a) se modifică următoarele poziții:  

- la poziția nr. 1110, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „B-dul A.I. Cuza nr.14, Slatina, (S+P+3), 

S.c.=1068,00 mp, S.d.=2530,00 mp, Construcţie din cărămidă, cu fundaţie din beton, acoperită cu ţiglă. 

Vecinătăţi: N= B-dul. A.I. Cuza; E=Spiridon Marian și Spiridon Margareta; E=Păunescu Valerică; 

E=Neagoe Marin; E=Domeniu public al municipiului Slatina; S=Domeniu public al municipiului Slatina; 

V=S.C. Top Turism S.R.L.; V=Instituţia Prefectului. Teren aferent=4884,00 mp.”; coloana nr. 5 va avea 

următorul cuprins: „4.402.063,00; 2.046.400,00”; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 

343/2018, Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, Protocolul de predare-primire nr. 



16167/652/22.01.2019 încheiat între Instituția Prefectului – Județul Olt și Consiliul Județean Olt, Nr. 

cadastral 59858-C1; C.F. nr. 59858 Slatina.”; 

- la poziția nr. 1111, coloana nr. 3  va avea următorul cuprins: „B-dul. A.I. Cuza, nr. 14, Slatina, (P+1), 

S.c.=154,00 mp, S.d.=308,00 mp, construcţie din cărămidă, acoperită cu ţiglă”; coloana nr. 5 va avea 

următorul cuprins: „334.080,00”; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins : „Legea nr. 343/2018, Domeniul 

public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, AC nr. 222/04.12.1992, Acord MF nr. 1317/1992, Nr. 

cadastral 59858-C2; C.F. nr. 59858 Slatina.”;  

- la poziția nr. 1112, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „B-dul. A.I. Cuza, nr. 14, Slatina, (P), 

S.c.=191,00 mp, S.d.=191,00 mp, construcţie din cărămidă, acoperită cu placă de beton”; coloana nr. 5 va 

avea următorul cuprins: „82.417,00”; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 343/2018, 

Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, AC nr. 222/04.12.1992, Acord MF nr. 

1317/1992, Nr. cadastral 59858-C3, C.F. nr. 59858 Slatina.”; 

- la poziția nr. 1113, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „CLĂDIRE APARTAMENTE - FOSTA 

VILĂ PROTOCOL”; coloana nr. 3  va avea următorul cuprins: „Str. Mânăstirii, nr. 1 A, Slatina, (S+P+2), 

S.c.=343,00 mp, S.d.=1352,00 mp, Vecinătăţi: E=Str. Arcului; V=Str. Mânăstirii; Fam.Călin; S=Alee acces; 

D.G.F.P.C.F.S.; N=B-dul. A.I. Cuza, Teren aferent=2835,00 mp”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

„1.924.165,00; 1.218.700,00”; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Adresa nr. 00384/16.05.1972 a 

Secției Gospodărie de Partid a P.C.R. de transmitere în proprietate a imobilului către Consiliul Popular 

Județean, Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, Nr. cadastral 56389-C1, C.F. nr. 

56389 Slatina.”; 

- la poziția nr. 1114, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Mânăstirii, nr. 1 A, Slatina, Gard din 

beton , L=44,59 ml”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 3.682,00”; coloana nr. 6 va avea următorul 

cuprins: „Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998. 

- la poziția nr. 1115, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „SEDIUL Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt (DGASPC OLT) + COMPLEX SERVICII SLATINA”; coloana nr. 3 va 

avea următorul cuprins: „Str. Drăgăneşti, nr. 7, Slatina, (P+1), S.c.=1656,00 mp, S.d.=3200,00 mp, 

Construcție din cărămidă acoperită cu tablă, Vecinătăţi: E=C.M.J. OLT, V=Bloc locuinţe, S=Str. Drăgăneşti, 

N=Bloc locuinţe, Teren aferent=8233,00 mp.”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.782.400,00; 

2.391.300,00”; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 

213/1998, AC nr. 592/1974, Protocol de predare-primire nr. 4008/29.06.1998 încheiat între Direcția Sanitară 

jud. Olt și C.J. Olt conform O.U.G. nr. 26/1997, Nr. cadastral 53073-C1; C.F. nr. 53073 Slatina.”;  

- la poziția nr. 1116, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Drăgăneşti, nr. 7, Slatina, (P), S.c.=50,00 

mp, S.d.=50,00 mp”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.720,00”;  coloana nr. 6 va avea următorul 

cuprins: „Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, Aut. Constr. nr. 334/1997, Nr. 

cadastral 53073-C3, C.F. nr. 53073 Slatina.”;  

- la poziția nr. 1117, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Drăgăneşti, nr. 7, Slatina, (P), S.c.=41,00 

mp, Zidărie din cărămidă pardosit cu beton, sclivisit cu ciment”;  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 

„5.334,00”; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 

213/1998, AC nr. 221/18.05.1977, Nr. cadastral 53073-C5, C.F. nr. 53073 Slatina.”;   

- la poziția nr. 1118, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Drăgăneşti, nr. 7, Slatina, Gard din plasă 

sârmă cu schelet metalic, L=384 ml”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.832,00”; coloana nr. 6 va 

avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998”. 

- la poziția nr. 1214, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN OLT, 

CORP B NOU”; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Drăgăneşti,  nr. 9, Slatina, (S+P+2), 

S.c.=598,00 mp, S.d.=2392,00 mp, Vecinătăţi: E=Sc.  Generală nr. 11; N=Domeniu public al municipiului 

Slatina; V=Str.Tunari; S=Str. Drăgăneşti; Teren aferent=6081,00 mp”; coloana nr. 5 va avea următorul 

cuprins: „2.768.189,00; 1.806.317,00”; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al 

Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, A.C. nr. 106/01.07.1991, Acord M.F. nr. 404/1991, Nr. cadastral 

59879-C1, C.F.nr. 59879 Slatina.”;  

- la poziția nr. 1215, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Drăgăneşti, nr. 9, Slatina, S.c.=394.00 

mp”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „406.461,00”; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, A.C. nr. 106/01.07.1991, Acord M.F. nr. 

404/1991, Nr. cadastral 59879-C8, C.F.nr. 59879 Slatina.”;  

- la poziția nr. 1216, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Drăgăneşti, nr. 9, Slatina, S.c.=391,00 

mp”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „225.118,00”; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: 

„Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, A.C. nr. 106/01.07.1991, Acord M.F. nr. 

404/1991, Nr. cadastral 59879-C3, C.F. nr. 59879 Slatina.”; 



- la poziția nr. 1217, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Str. Drăgăneşti, nr.9, Slatina, S.c.=572,00 

mp”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „329.329,00”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: 

„Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, Nr. cadastral 59879-C2, C.F. nr. 59879 

Slatina.”;  

- la poziția nr. 1218, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Drăgăneşti, nr. 9, Slatina, Gard din soclu 

beton şi platformă fier, L=220 ml”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „62.480,00”; coloana nr. 6 va 

avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, A.C. nr. 

106/01.07.1991, Acord M.F. nr. 404/1991.”  

- la poziția nr. 1222, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. General Aurel Aldea nr. 1, Slatina, 

S.c.=531,00 mp, Vecinătăţi: E=S.C. PROTECTOR GLASS S.R.L.; N=S.C. AUTOCOM S.R.L.; S=Str. 

Aurel Aldea; V=Bloc locuinţe, Teren aferent=1798,00 mp”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 

244.579,00; 566.400,00”;  coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Olt 

conform Legii nr. 213/1998, Ordin transfer nr. 36/1981 de la M.A.T.G.F.E. Nr. cadastral 58574-C1, C.F. nr. 

58574 Slatina.”;   

- la poziția nr.1223,  coloana nr.2 va avea următorul cuprins: „GARAJE + SPAȚII ANEXE; coloana nr.3 va 

avea următorul cuprins: „Str. General Aurel Aldea nr. 1, Slatina, (P+1), S.c.=178,00 mp, S.d.=357,00 mp”;  

coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „246.473,00”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Domeniul 

public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998, Ordin transfer nr.36/1981 de la M.A.T.G.F.E., Nr. 

cadastral 58574-C2, C.F. nr.58574 Slatina.”; 

- la poziția nr. 1224, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Str. General Aurel Aldea nr. 1, Slatina, Gard 

prefabricat din beton, L=78 ml”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: „4.586,00”; coloana nr.6 va avea 

următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Olt conform Legii nr. 213/1998.”;  

- la poziția nr. 1240, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: „BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ OLT „ION 

MINULESCU”; coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Str. A.I.Cuza, nr. 3D, Slatina, (S+P+1), 

S.c.=810,00 mp, S.d.=1952,00 mp, Vecinătăţi: E=Bloc de locuinţe P1; N=Str. Victoriei; V=Bloc locuit 

„Union”; S=Str. A.I. Cuza, Teren aferent=974,00 mp.”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: 

„3.994.872,85 ; 474.300,00”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Judeţului Olt 

conform Legii nr.213/1998, A.C. nr.16/01.06.1992, Acord M.F. nr.338/1994, Decizia nr.48/14.02.1992 

emisă de Prefectura Județului Olt, Nr. cadastral 54175-C1, C.F. nr. 54175 Slatina.”;  

- la poziția nr. 1241, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. A.I.Cuza, nr. 3D, Slatina, S.c.=15 mp”; 

coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.229,00”; coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Domeniul 

public al Judeţului Olt conform Legii nr.213/1998, Nr. cadastral 54175-C2, C.F. nr.54175 Slatina”. 

b) După poziția nr.1360, se introduc șase noi poziții, de la poziția nr.1361 la poziția nr.1366, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. III. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef al Județului, Direcției Economice, Buget-

Finanțe, Direcției Tehnice și Investiții, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport și Serviciului 

Financiar-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii 

la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

   

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                            Contrasemnează,                                                                                                                          

                                                                                                                        Secretar al Județului 

                                                                                                                        Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 31.01.2019 

Nr. 13 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 

Notă! Anexa la această hotărâre poate fi consultată pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

                                                                                                         

HOTĂRÂRE 

cu privire la înlocuire membru și completare componență a Colegiului Director al  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.754/23.01.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.755/23.01.2019; 

http://www.cjolt.ro/


- Raportul nr.756/23.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.927/30.01.2019 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.922/30.01.2019 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, protecție copii 

și culte; 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea 

înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.221/20.12.2018 cu privire la: desemnarea managerului 

(directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților Consiliului 

Județean Olt ca membri în Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.5175/SMCA/23.01.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.734/23.01.2019; 

- Dispoziția Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.12933/11.09.2018 referitoare la: numire temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere 

de Șef de centru la Centrul de îngrijire și asistență Spineni; 

- Certificatul de căsătorie seria CY nr.463664, eliberat de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

Scornicești; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.116/26.07.2018 cu privire la stabilirea componenței nominale a 

Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la aprobarea reorganizării Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - aparatul propriu și aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a 

statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt – aparatul propriu; 

- prevederile art.29 alin.(1) și art.31-32 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, înscris în Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

117/26.07.2018; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112, art.113 alin.(1) –(2) și alin.(5) și art.114 din Legea asistenței sociale 

nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.12, art.14 și art.15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare al Direcției generale de asistență 

socială şi protecția copilului din 08.11.2017, înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, modificată prin 

Hotărârea Guvernului nr.417/2018, 

 În temeiul art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.2, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 

alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se înlocuiește domnul Florian DUMITRESCU, în calitate de membru în Colegiul Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu domnul Vivi – Viorel PINTEA – 

manager (director general), grad II, interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Art.2. Se completează componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt cu doamna VĂLEANU Florina Maria – Șef de centru, gradul II, la Centrul de 

îngrijire și asistență Spineni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și Serviciului Resurse Umane 

şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                               Marius OPRESCU                      CONSTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                        

                                                                            Secretar al  Judeţului                     

                                                                                 Marinela - Elena ILIE 

Slatina 31.01.2019 

Nr.14 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. 

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9532.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9532.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9532.pdf


HOTĂRÂRE 

cu privire la preluarea în domeniul public al Județului Olt a unui teren aparținând domeniului public 

al comunei Dobroteasa 
 

Având  în vedere: 

- Expunerea  de motive nr. 809/28.01.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  810/28.01.2019; 

- Raportul comun nr. 811/28.01.2019 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al Direcției Tehnice și Investiții; 

- Raportul nr. 891/29.01.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 

- Raportul nr. 893/29.01.2019 al Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice si protecția mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură; 

- Raportul nr. 934/30.01.2019 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Adresa nr. 4304434/17.01.2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt, 

înregistrată la Consiliului Județean Olt sub nr. 525/17.01.2019; 

- Adresa nr. 691/23.01.2019 a Consiliului Județean Olt către Primăria comunei Dobroteasa; 

- Adresa nr. 210/23.01.2019 a Primăriei comunei Dobroteasa, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

723/23.01.2019; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dobroteasa nr. 8/30.01.2019 cu privire la trecerea unui teren din domeniul 

public al comunei Dobroteasa în domeniul public al Județului Olt; 

- Prevederile art.9 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 858, 863, 866-868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit. c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit. c) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
                  

Art.1. (1) Se aprobă preluarea din domeniul public al comunei Dobroteasa și din administrarea 

Consiliului local al comunei Dobroteasa, în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 

Județean Olt, a unui teren în suprafață de 5774 mp și declararea acestuia din bun de interes public local în 

bun de interes public județean. 

(2) Datele de identificare ale terenului menționat la alin.(1) sunt cele prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Terenul prevăzut la art.1 se va utiliza pentru construirea, în comuna Dobroteasa, județul Olt, a 

sediului unei subunități de intervenție a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al 

județului Olt. 

Art.3. Predarea-primirea terenului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între Primăria 

comunei Dobroteasa și Consiliul Județean Olt, prin grija Direcției Tehnice și Investiții – Serviciul 

Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt însușit prin  Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu 

bunul prevăzut la art. 1. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Direcției Tehnice și 

Investiții și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Consiliului Local al comunei Dobroteasa, în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

  PREŞEDINTE, 

              Marius OPRESCU 

                                                                                                           Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                      Secretar al Județului                          

                                                                                        Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 31.01.2019 

Nr. 15 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi ,,pentru” 



 



HOTĂRÂRE 

cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local 

al comunei Cârlogani, a unei părți din zona drumului județean DJ 677 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 812/28.01.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 813/28.01.2019; 

- Adresa nr. 249/22.01.2019 a Primăriei comunei Cârlogani, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

651/22.01.2019; 

- Raportul nr. 814/28.01.2019 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt; 

- Raportul nr. 894/29.01.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice 

ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  

- Raportul nr. 929/30.01.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;  

- Raportul nr. 935/30.01.2019 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului și relații cu cetățenii;  

- Prevederile art.14, art.15, art.22 și art.221 alin.(3) și alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului 

public al județului Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Olt, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.3 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.866-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României, republicat, cu modificările ulterioare, 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) și art.115 

alin.(1) lit.c), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
  

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului 

Local al comunei Cârlogani, a unei părți din zona drumului județean DJ 677. 

(2) Darea în administrare a zonei drumului prevăzută la alin.(1) se face pentru realizarea de către 

Consiliul Local al comunei Cârlogani a proiectului „Amenajare scurgere ape pluviale, șanțuri betonate și 

podețe acces din beton, trotuare și piste de biciclete” pe DJ 677, raza comunei Cârlogani. 

(3) Zona drumului care se dă în administrare este situată în intravilanul comunei Cârlogani, pe ambele 

părți ale drumului județean DJ 677, de la km 24+900 la km 33+450.  

Art.2. După recepția finală a lucrărilor prevăzute la art.1 alin.(2), zona drumului județean DJ 677 dată 

în administrarea Consiliului Local al comunei Cârlogani, se retransmite în administrarea Consiliului 

Județean Olt. 

Art.3. Predarea-primirea zonei drumului prevăzută la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 

Consiliul Județean Olt și Primăria comunei Cârlogani, prin grija Direcției Tehnice și Investiții din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei 

hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt și Consiliului Local al comunei Cârlogani, în vederea aducerii la 

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                               Contrasemnează,                                                                                                                          

                                                                                                                           Secretar al Județului 

                                                                                                                           Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 31.01.2019 

Nr. 16 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 

Notă! Anexele la această hotărâre pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjolt.ro 

 

 

 

http://www.cjolt.ro/


II. Rapoarte 

 
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL  

VICEPREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

PENTRU ANUL 2018 

PERIOADA: 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 

 

În baza organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Olt şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Olt, am în subordine activitatea urmatoarelor direcții, servicii şi compartimente: 

 

I. Direcţia Tehnică şi Investiţii 

1. Serviciul Tehnic, Investiţii 
 

Am asigurat îndeplinirea atribuţiilor privind realizarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor judeţene şi a 

investiţiilor cuprinse în programele anuale aprobate, după cum urmează: 

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  totală 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 14.633.502,20. Din contracte 

încheiate anterior s-au făcut decontări în anul 2018 în sumă de 3.332.224,80 lei.  

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=16,00 km, Corabia-Vădăstrița, inclus în PNDL2 în valoare de 21.266.614,55 lei cu TVA și s-au 

făcut decontări din contractele încheiate anterior pe PNDL1. 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. 

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. 

De asemenea, am asigurat realizarea următoarelor activităţi: 

- verificarea periodică a stării tehnice a întregii reţele de drumuri judeţene;  

- verificarea permanentă a stadiului fizic al execuţiei lucrărilor din programele aprobate, calitatea  acestora şi decontările efectuate. 

Am avizat rapoartele pentru un număr de 21 Proiecte de hotărâri privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice la unele 

obiective de investitii, aprobate în şedinţe ale Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri: 

- H.C.J. nr. 8/25.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul Extindere și schimbare de destinație corp 

C1, demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil Creșa nr.1, în vederea aducerii în stare de funcționare și desfășurării de activități  medicale; 

- H.C.J. nr.10/25.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul Modernizare, Reabilitare și 

Recompartimentare Bloc Medicală; 

- H.C.J. nr. 28/28.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la  obiectivul  Reabilitare Centru  Sf. Valentin, strada  

Aleea  Muncii, bl.FA24,  sc. C, et.4, ap.10, municipiul  Slatina, județul  Olt; 

- H.C.J. nr.13/25.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul Modernizare, reabilitare și 

recompartimentare  Pavilion  Materno - Infantil( etaj 2, etaj 3 parțial – Corp  A  Săli  nașteri, etaj 5, etaj 6 și etaj 9); 

- H.C.J. nr. 32/28.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la  obiectivul  Reabilitare Centru Sf. Valentin, strada 

Aleea Macului, bl. FA22, sc.D, et. 4, ap. 15”, municipiul Slatina , județul Olt; 

- Hotarârea nr. 33 din 28.02.2018 cu privire la aprobarea documentațiilor tehnico- economice cu principalii indicatori tehnico-

economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publica de lucrări pentru proiectarea   si execuția lucrărilor de modernizare 

pe drumurile județene DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- H.C.J. nr.80 din 26.04.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare drum județean DJ 641, km 10+045-12+945, L = 2,900 km, Comuna Cezieni”; 

- H.C.J. nr. 97 din 31.05.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Refacere 

drum județean DJ 546, km 117+375, localitatea Teslui, satul Deleni”; 

- H.C.J. nr. 100/31.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul Reabilitare și relocare spații  medicale  

din pavilionul  central  al  Spitalului  Județean  de  Urgență  Slatina; 

- H.C.J. nr. 107 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Refacere 

drum județean DJ 679B, 0,05 km, localitatea Văleni”; 

- H.C.J. nr. 109 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400-27+500, L = 1,100 km, comuna Sârbii Măgura”; 

- H.C.J. nr. 120/26.07.2018, privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la obiectivul Reabilitarea clădirii Policlinica  

veche  Slatina; 



- H.C.J. nr. 150/27.09.2018  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la obiectivul Construire Pasarela Legătura 

Pavilion Central- Pavilion Medicală” –  Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

- H.C.J. nr.122 din 26.07.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții: 

„Modernizare drum județean DJ 546E, km. 15+750-16+750,  L = 1,000 km, comuna Oporelu, județul Olt”;  

- H.C.J. nr.129/30.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la  obiectivul  Montare  post trafo și grup  generator  

electric  aparținând  Spitalului de  Psihiatrie  Cronici-Schitu,  județul  Olt; 

- H.C.J.  nr.131 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Refacere 

drum județean DJ 546 km 110+750, 0,03 Km, localitatea Teslui, satul Moșteni; 

- H.C.J. nr. 148/27.09.2018  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  obiectivul  „Reabilitare termică  Bloc  Central 

(Corp C1 + Corp C10)”  la Spitalul  Județean  de  Urgență  Slatina ; 

- H.C.J. nr. 166/25.10.2018  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  obiectivul  Modernizare și reabilitare etajele 2 

și 3 inclusiv centrala termică secția Pneumologie Scornicești; 

- H.C.J. nr. 190/29.11.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice la  obiectivul Termosistem secția Pneumologie 

Scornicești; 

- H.C.J. nr. 194 din 22.11.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico - 

economici actualizați după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 544A, 

km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală,  conform 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- H.C.J. nr. 222 din 20.12.2018 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 

drum județean DJ 644, km 33+345-37+185,L=3,840 km, Morunglav-Cîrlogani”. 

 

2. Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 

Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport  
Am avizat rapoartele pentru un număr de 21 Proiecte de hotărâri privind administrarea domeniului public şi privat al Judeţului şi 

Autoritatea Judeţeană de Transport, aprobate în şedinţe ale Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri: 

- H.C.J. nr. 19/25.01.2018 referitor la:  

           -  revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu  privire la însușirea  Inventarului bunurilor care 

aparţin  domeniului public al Județului Olt; 

           -  modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.J. nr. 36/28.02.2018 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al 

comunei Movileni, a unei părți din zona drumului județean DJ 546B; 

- H.C.J. nr. 40/28.02.2018 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al 

comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657; 

- H.C.J. nr. 52/29.03.2018 cu privire la darea în folosință gratuită a unui  spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului 

Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- H.C.J. nr. 55/29.03.2018 cu privire la trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în 

vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora; 

- H.C.J. nr .58/29.03.2018 cu privire la  acordul de principiu pentru schimbarea destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, 

aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- H.C.J. nr. 60/29.03.2018 cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt;  

- H.C.J. nr. 62/29.03.2018 cu privire la: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania 

Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentelor necesare și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 

„Consolidare maluri, decolmatare și executare pod auto peste Pârâul  Surduiu, pe DJ 648 A în comuna Verguleasa, județul Olt, km 4+552 

– 4+567”; 

- H.C.J. nr. 92/31.05.2018 cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 

curse regulate Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta POTCOAVA (SINEŞTI) - SLATINA; 

- H.C.J. nr. 93/31.05.2018 cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, a unui 

spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt;  

- H.C.J. nr. 101/31.05.2018 cu privire la modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.J. nr. 123/26.07.2018 cu privire la: modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însușit 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.J. nr. 134/30.08.2018 cu privire la  schimbarea destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul public al 

Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- H.C.J. nr. 136/30.08.2018 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al 

comunei Oboga, a unei părți din zona drumului județean DJ 643; 

- H.C.J. nr. 137/30.08.2018 cu privire la trecerea unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Olt, din 

administrarea Serviciului Județean de Ambulanță Olt în administrarea Consiliului Județean Olt; 

-H.C.J. nr. 159/27.09.2018 privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportuluipublic de persoane prin curse 

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

- H.C.J. nr. 163/27.09.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.93/31.05.2018 cu privire la 

darea în folosință gratuită Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al 

Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt; 

- H.C.J. nr. 170/25.10.2018 cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului privat al 

Județului Olt și aflat în administrarea Consiliului Județean Olt; 
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- H.C.J. nr. 176/25.10.2018 cu privire la preluarea în domeniul public al Județului Olt a unui drum comunal și încadrarea acestuia 

din categoria funcțională a drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean; 

- H.C.J. nr. 196/29.11.2018 pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, 

însușit prin H.C.J. Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.J. nr. 219/20.12.2018 cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean Olt a unui imobil aparținând domeniului public 

al Județului Olt. 

 

II. Arhitect Șef al Județului 

1. Serviciul  de  urbanism si amenajarea teritoriului  

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, au fost verificate si avizate documentatiile depuse in vederea emiterii certificatelor de 

urbanism, a autorizatiilor de construire/desființare, prelungirea valabilității certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de 

construire/desființare.  Astfel, au fost verificate:  

- 212 documentații pentru eliberarea certificatelor de urbanism;, 

- 152 documentații pentru eliberarea autorizaţiilor de construire;  

- 37 documentații pentru eliberarea autorizațiilor de desființare;  

- 37 documentații pentru prelungire valabilitate certificate de urbanism; 

- 3 documentații pentru prelungire valabilitate autorizatii de construire.  

- În sensul  respectării prevederilor art.23 din Normele  metodologice de aplicarea Legii nr.50/19991 privind autorizarea executării 

lucrarilor  de construcții, s-a asigurat eliberarea unui număr de  109 Avize  ale structurii de specialitate  din cadrul Consiliului Județean Olt, la 

cererea primarilor localitaților in care nu s-au constituit structuri proprii de specialitate privind urbanismul . 

- Prin angajatii serviciului de urbanism s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor publice din subordinea Consiliului 

Judeţean Olt, unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice şi juridice care au solicitat aceasta, cu privire la 

pregătirea documentaţiilor în vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire; 

- S-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice Generale pentru comunele care  au aceste planuri în reactualizare. In anul 

2018 s-au   avizat 4 PUG-uri. 

 - De asemenea, în această perioadă , în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului , s-a urmărit respectarea prevederilor Legii 

nr.50/1991,privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (republicată şi modificată)  şi a Legii 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul (cu modificarile si completarile ulterioare), efectuându-se controale tematice  în unele localităţi ale judeţului, 

punându-se accentul pe soluţionarea aspectelor semnalate în Notele de constatare anterioare; 

- S-a asigurat verificarea  modului de încasare a taxelor legale privind eliberarea autorizaţiilor de construire şi desfiinţare, 

actualizarea acestora şi trimiterea adreselor către beneficiarii de autorizaţii care nu au regularizat taxa de autorizare la finalizarea lucrărilor ; 

- S-a  asigurat, în conformitate cu prevederile legale, functionarea  Comisiei  Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 

constituita in cadrul Consiliului Judetean Olt, in cadrul careia s-au verificat (inclusiv pe teren)  documentatiile depuse pentru avizarea unui 

numar  de 5 documentații pentru realizarea de  Plan Urbanistic Zonal, 4 documentații pentru avizarea  de  Plan Urbanistic  General și 6 

Studii de oportunitate. 

Vicepresedintele Consiliului Județean Olt este membru al  Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

conform H.C.J. nr. 42/2012. 

- S-a asigurat întocmirea de răspunsuri la toate scrisorile şi sesizările cetăţenilor, referitoare la probleme de urbanism, care au fost 

adresate Consiliului Județean Olt;       

- Pentru toate documentațiile depuse la Consiliul Județean Olt la Serviciul  Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în 

Construcții , în anul 2018 s-au încasat taxe in valoare de  79.249   lei;- S-a  asigurat accesul solicitanților la documentațiile de urbanism și 

amenajarea teritoriului, în condițiile legii;  

 - S-a asigurat caracterul public, prin afișarea lunară la panoul din fața sediului Consiliului Județean Olt dar și in format  electronic, a 

listelor cuprinzând certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare  emise; 

 

 Compartimentul Disciplina în construcții a avut ca obiectiv asigurarea respectării legislației referitoare la autorizarea și executarea 

lucrărilor de construire pe tot cuprinsul județuluiOlt. 

 S-a asigurat  îndeplinirea următoarelor cerințe: 

- existența autorizațiilor de construire (prin sondaj); 

- respecatrea termenelor de valabilitate acordate prin autorizația de  construire; 

- regularizarea taxelor de autorizație; 

- soluționarea sesizărilor cetățenilor; 

- s-a ținut permanent legătura cu Inspectoratul în Construcții în vederea rezolvării problemelor sesizate pe linie de disciplina în 

construcții. 

 

2. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu 

În anul 2018 au fost elaborate şi aprobate în Consiliul Judeţean următoarele hotărâri ale Consiliului Judetean Olt în domeniul 

Protecţiei Mediului: 

 Hotărârea nr. 67 din 26.04.2018 cu privire la 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 

 Hotărârea nr. 69 din 26.04.2018 cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO pe anul 2018 

 Hotărârea nr. 99 din 31.05.2018 cu privire la acordare mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul“ 

 Hotărârea nr. 169 din 25.10.2018 cu privire la utilizarea fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare de catre operatorul SC 

Compania de Apa Olt SA 

 Hotărârea nr. 186 din 05.11.2018 pentru: 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” 
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Proiect: “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Olt”. 

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” a fost finanţat prin POS Mediu Axa prioritară 2 –“ 

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” pentru care s-a asigurat 

finanţarea cheltuielilor eligibile conform POS Mediu, astfel: 80% grant UE - FEDR, 18% Buget de stat şi 2% Bugete  locale.  

Beneficiarul final al proiectului este Consiliul Judeţean Olt iar beneficiari locali sunt toate cele 112 localitati ale judetului Olt care s-

au asociat pentru a putea monitoriza implementarea acestui proiect prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Olt-Eco”. 

-  Stadiul proiectului: Toate investitiile din cadrul proiectului au fost finalizate si au fost incheiate receptiile finale.  

In cursul anului 2018 au au fost finalizate procedurile de licitație publică organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare prin 

concesiune:  

- Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de 

deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; si  

- Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și a 

Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt. 

- Documentatiile de atribuire pentru semnarea Contractelor de concesiune pentru atribuirea contractelor de delegare prin concesiune a 

gestiunii activității de operare a centrului de management integrat al deșeurilor Bălteni, a stațiilor de transfer și monitorizarea depozitelor 

neconforme închise din județul Olt si a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt  - au fost aprobate/avizate prin 112 

hotărâri de consilii locale si prin Hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

- Dupa încheierea acestor contracte Consiliul Județean Olt și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “OLT- ECO” au transmis celor 

112 Autorități Publice Locale din judet spre aprobare/avizare prin Hotărâri ale consiliilor locale - “Regulamentul privind instituirea si 

administrarea taxei speciale de salubrizare in municipiile/orasele si comunele județului Olt”.  

- “Regulamentul privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in municipiile/orasele si comunele județului Olt” si 

taxa speciala de salubrizare au fost aprobate prin hotărâri de consilii locale. 

- S-au depus documentațiile pentru toate obiectivele si au fost obtinute urmatoarele avize/autorizatii/acorduri de functionare: 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.17/23.01.2018 privind “Depozitul Ecologic Judetean si Statie de Sortare Deseuri In Comuna 

Balteni”, Judetul Olt . 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.19/20.03.2018 la obiectivul Statie de Tranfer Deseuri Bals. 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.64/02.04.2018 la obiectivul Statie de Tranfer Deseuri Scornicesti. 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.27/25.04.2018  la obiectivul Statie de Tranfer Deseuri Caracal. 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 23/19.04.2018 la obiectivul Statie de Tranfer Deseuri Corabia. 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.39/26.03.2018 la obiectivul Depozit de deseuri inchis si ecologizat din municipiul Slatina. 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.40/26.03.2018 la obiectivul Depozit de deseuri inchis si ecologizat din municipiul Caracal. 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.43/26.03.2018 la obiectivul Depozit de deseuri inchis si ecologizat din orasul Bals. 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.41/26.03.2018 la obiectivul Depozit de deseuri inchis si ecologizat din orasul Corabia. 

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.42/26.03.2018 la obiectivul Depozit de deseuri inchis si ecologizat din orasul Draganesti-Olt. 

APM Olt a emis urmatoarele Autorizatii de mediu: 

- Autorizatia de Mediu nr.71/25.09.2018 privind functionarea Statiei de Transfer deseuri menajere Bals. 

- Autorizatia de Mediu nr.29/25.09.2018 privind functionarea Statiei de Transfer deseuri menajere Scornicesti. 

- Autorizatia de Mediu nr.68/25.09.2018 privind functionarea Statiei de Transfer deseuri menajere Corabia. 

- Autorizatia de Mediu nr.70.25.09.2018 privind functionarea Statiei de Transfer deseuri menajere Caracal. 

- Autorizatia integrata de mediu depozit balteni– In data de 20.06.2018 a avut loc in localitatea Balteni dezbaterea publica in vederea 

eliberarii Autorizatiei Integrate de Mediu. 

A fost predată operatorului care a castigat licitatia de operare a depozitului ecologic Balteni, Statiilor de Transfer si depozitelor 

neconforme inchise toata infrastructura creata in cadrul proiectului si au fost incheiate procese-verbale de predare – primire. 

 Au fost analizate propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de  prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;  

 Au fost organizate acţiuni de informare şi conştientizare a comunităţilor locale privind necesitatea protejării mediului şi diseminarea 

informaţiilor privind reglementările din actele normative în vigoare;  

 S-a asigurat accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

 Au fost elaborate  propuneri de planuri si strategii de reabilitare, conservare şi protecţia resurselor naturale din ariile protejate; 

 S-au analizat documentatiile prezentate în comisiile de analiză tehnică organizate la nivelul Agenţiei de Protecţia Mediului Olt. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Virgil DELUREANU 

 

 

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 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; 

- 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 

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 
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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 

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 Olt, 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 

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; 
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- 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 

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 

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; 
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- 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. 

 

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; 

- 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 



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 

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 
 

 

Rapoarte cu privire la activitatea desfășurată de consilierii județeni,  

în perioada 01.01.2018 – 31 decembrie 2018 
 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru administratie publica, juridica, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit într-un număr de 27 

de şedinţe, personal participând la toate.    

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, 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 
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-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 

-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“ 

-trecerea 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 

- 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 pentru 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 
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- 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 

- 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 Olt, 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 în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale 

Balș,pentru anul școlar 2018-2019 
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- 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 Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

de AsistențăEducațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.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 

-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 

Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării 

acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 

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 locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIER JUDEŢEAN 

ASAN IONELA - ANDREEA 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 26.07.2018  -   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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi COMISIA PENTRU AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui membru sunt. 

În perioada  mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la: 

- 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“ 

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

drumului judeţean DJ 643 
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- trecerea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Judeţului Olt, din administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă 

Olt în administrarea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- 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 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

- 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 

- 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 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Termosistem sectia Pneumologie Scornicesti " 

- 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 

- 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 

-completarea "Calendarului manifestarilor culturale in anul 2018" 

- 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 preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 644,km. 33+345-

37+185, L = 3,840 km., Morunglav-Cârlogani” 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

Băețica  Tomel 

 

 

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    

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8688.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9382.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9371.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9529.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9524.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8686.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8689.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9490.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9492.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9373.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8687.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9382.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9492.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9371.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9373.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8684.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8686.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8687.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9494.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9376.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8684.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8685.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8682.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9420.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9332.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9490.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9420.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9425.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8689.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9486.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9330.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8684.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8681.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9490.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9524.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9527.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8682.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8688.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9330.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9419.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9415.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9415.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9533.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8682.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8685.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9332.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9425.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9533.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9419.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8681.pdf


-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 

- 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 OLT-ECO 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“ 

- 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 
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 -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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

- 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 
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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 2018-2019- aprobarea unor taxe 

si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019 

- 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 locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

BARBULETE ION ADRIAN 

                                                                                      

                                                                               

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi 

de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 24 şedinţe, personal am participat:                     

- încetarea mandatului  unui  consilier judeţen; 

- validarea mandatului unui  consilier judeţen 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul 

judeţului Olt 

 - stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

 -stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu 

data de 1 ianuarie 2018 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

- modificare Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 61/31.05.2012 

-aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

Slatina şi Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului 

Judeţean Olt 

- transformare posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui Olt - aparatului propriu şi serviciile 

sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

 -modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

- transformarea unui post de medic în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 

- revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu privire la însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Olt; modificarea şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 
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- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea finală, 

respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

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

management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

  -  încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării 

interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 

  - trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

 -  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657  

 - desfiinţarea unui post vacant şi înfiinţarea unui post în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ de către 

domnul Creţeanu Ion 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  înfiinţarea unui post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de posturi; 

modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-   transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

- aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 

- aprobarea reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu; aprobarea numărului de posturi, 

a organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Olt - aparatul propriu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2018 

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

- constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnarea şi validarea desemnării nominale în 

calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

- constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Centrului Jueţean pentru Conservarea şiu Promovarea 

Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- înfiinţare post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialiate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de posturi; modificarea 

şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 31/25.02.106 

- aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

 - actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Olt 

-  darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco“ a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al 

Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, ca urmare 

a promovării 

- acordare mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul“ 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

  - aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

  - aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-27+500, 

L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

  - modificarea statelor de funcţii şi a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88/26.05.2016 

  - modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul 

propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 64/29.03.2018 

 - modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 

26.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 - schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Slatina 
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- aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Florian Dumitrescu - manager 

interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea finală a 

managementului nota 9,86 

-  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru Biblioteca 

Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii; - modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

 - aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017-

31.12.2017) și aprobarea continuării exercitării managementului de către domnul Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescu” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- modificarea HCJ nr. 139 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Mehedinti, 

Dolj si Olt la servicii medicale de urgenta" si a cheltuielilor legate de proiect 

- transformarea si mutarea unor posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- aprobarea mutarii a doua posturi vacante in statul de functii al DGASPC - aparatul propriu- modificarea organigramei DGASPC - aparatul 

propriu 

 - preluarea in domeniul public al Judetului Olt a unui drum comunal si incadrarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de interes 

local in categoria functionala a drumurilor de interes judetean 

- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al aparatului de specialitate al CJ Olt 

- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale "Doina Oltului" 

- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea infiintarii Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt;- aprobarea numarului de personal, organigramei, statului de functii si 

Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt 

- aprobarea rezultatului final obtinut de dl. Florian DUMITRESCU in cadrul procedurii de analiza a noului proiect de management elaborat 

pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- aprobarea proiectului de management elaborat de 

dl. Florian DUMITRESCU si a duratei noului contract de management;- incetarea contractului de management al managerului (directorului) 

interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- numirea managerului (directorului) 

Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt 

- transformarea unui post vacant in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unui post vacant in statul de functii al Muzeului Judetean Olt 

- modificarea unei pozitii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt, insusit prin Hotararea Consiliului Judetean 

Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

- aprobarea proiectului " TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", a cheltuielilor legate de proiect si a participarii 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt in calitate de partener al proiectului 

- modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- transformare posturi in statele de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt - aparatul propriu si ale unor 

servicii sociale cu si fara cazare, fara personalitate juridica, din structura directiei 

- aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum si a Regulamentului referitor la aprobarea, incasarea si utilizarea taxelor/taxelor 

speciale pt. prestarea unor activitati de evidenta persoanei si stare civila de catre DJEP Olt pentru anul 2019 

- aprobarea taxelor scolare pt activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii in anul scolar 2018-2019- aprobarea unor taxe si 

tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019 

-inlocuire membru si actualizare componenta Comisie pentru Protectia Copilului Olt 

 -stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a CJ Olt, pe anul 2019 

-  aprobare taxe pentru anul 2019 

-stabilirea tarifelor de bază lunarepe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 

domeniulpublic sau privat al județului, pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobare proiectului "Centru de zi pentru persoane varstnice Vitomiresti", a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-

economici aferenti 

- desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean deCultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților 

Consiliului Județean Olt ca membriîn Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

   În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu 

respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier JUDETEAN 

Belinski Pavel 

 

 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2018  -  31.12.2018 

 

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.10/24.06.2016 şi şi-a desfăşurat 

activitatea în şedinţe de lucru şi analiză. 

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9523.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9328.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9370.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9417.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9425.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9522.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9487.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9328.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9429.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9432.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9434.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9528.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9431.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9421.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9495.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9529.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9432.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9434.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9493.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9522.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9420.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9423.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9328.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9423.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9370.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9492.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9331.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9489.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9332.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9333.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9497.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9532.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9531.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9493.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9434.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9425.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9434.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9532.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9492.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9525.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9370.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9498.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9431.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9420.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9520.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9434.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9333.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9332.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9520.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9427.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9531.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9498.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9526.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9528.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9331.pdf


Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. 

În perioada  01.01.2018- 31.12.2018  au fost analizate si dezbatute cu argumente  „pro” si „contra” urmatoarele  hotarari : 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

-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-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)“ 

--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 

-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 

- 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 

-trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- 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 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- 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 

-trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării 

acestora 

-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 

- 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 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 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 

 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 641, Km 10+045-

12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“ 

- 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 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

-modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

-aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 
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-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 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“ 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- 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 documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

-aprobare documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții „Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportuluipublic de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

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

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

--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 

-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 

-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 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 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 

-aprobare taxe pentru anul 2019 

-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 

În perioada  01.01.2018 -  31.12.2018 s-au analizat  un număr de 441 documentaţii în vederea obţinerii a 212 certificate de urbanism, 

152 autorizaţii de construire, 3 prelungiri de valabilitate  autorizaţii de construire, 37 prelungiri valabilitate certificate de urbanism și 37 

autorizații de desfiinţare.  

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier 

BONDRESCU ION LUCIAN 

      

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru administratie publica, juridica, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit într-un număr de 25 

de şedinţe, personal participând la toate.    

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, 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 
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- 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 

-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“ 

-trecerea 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 

- 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 
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-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru 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 

- 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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

 - desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019   
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- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în 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 

-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 

Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării 

acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 

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 locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

BUTNARIU CRISTIAN 

 

 

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:  

Avizarea Proiectelor de hotarâri  s-a efectuat în urma aprofundarii documentelor care au stat la baza redactarii acestora, cât si ca 

urmare a dezbaterilor în plenul comisiei. 
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- 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 

 - 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 
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- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO 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“ 

 - 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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

- 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 
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- 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 2018-2019- aprobarea unor taxe 

si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019 

- 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 locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

CALEALA DUMITRU 

 

 

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 :  

Avizarea Proiectelor de hotarâri s-a efectuat în urma aprofundarii documentelor care au stat la baza redactarii 

acestora, cât si ca urmare a dezbaterilor în plenul comisiei.  
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- 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 persoane le 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 „Cons truire 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 Evid enţă 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  

 - 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, judeţu l 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 Mi nulescu“ 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 Dez voltare 

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 a l 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 Ol t 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  
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-aprobarea încheierii Acordului de parteneria t 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 

OLT-ECO 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“ 

 - asocierea între Judeţul Olt şi municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Fe stivalul 

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 Ol t, prevăzut în bugetul 

Judeţului Olt pe anul 2018 

- 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  
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- 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 finant ate 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 -2019- 

aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2 019 

- 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 locale  nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

CIUCU  GHEORGHE ALIN SORIN 
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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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru administratie publica, juridica, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit într-un număr de 27 

de şedinţe, personal participând la toate.    

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, 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 

-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“ 

-trecerea 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 
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- 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 

- 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 pentru 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 

- 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 
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 -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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

 - desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019   

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în 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 

-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 de Cultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților 

Consiliului Județean Olt ca membriîn Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării 

acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 

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 locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

COPILĂU JENEL 
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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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 24 şedinţe, personal am participat : 

- încetarea mandatului unui consilier judeţen; 

- validarea mandatului unui  consilier judeţen 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul judeţului Olt 

 - stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de 

lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 

2018 

 -stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

- modificare Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 61/31.05.2012 

-aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii Slatina şi Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţii publice de cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- transformare posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui Olt - aparatului propriu şi 

serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

 -modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

- transformarea unui post de medic în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 

- revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu privire la însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Olt; modificarea şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

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

de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate 

de proiect 

- încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării 

interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

-  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657  

- desfiinţarea unui post vacant şi înfiinţarea unui post în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

-aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8690.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8841.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8841.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8876.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8693.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8836.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8876.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8874.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8683.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8698.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8845.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8847.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8694.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8851.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8684.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8695.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8845.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8847.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8872.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8879.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8688.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8839.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8844.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8844.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8840.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8695.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8850.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8693.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8876.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8697.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8836.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8872.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8694.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8850.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8684.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8879.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8686.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8690.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8696.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8686.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8839.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8684.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8693.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8698.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8683.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8688.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8846.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8698.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8846.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8872.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8874.pdf


- înfiinţarea unui post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de 

posturi; modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-   transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

- aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 

- aprobarea reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu; aprobarea numărului de 

posturi, a organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2018 

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

- constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnarea şi validarea desemnării nominale 

în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

- constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Centrului Jueţean pentru Conservarea şiu 

Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- înfiinţare post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialiate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de posturi; 

modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.106 

- aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

- actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Olt 

-  darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco“ a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul 

public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt 

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

urmare a promovării 

- acordare mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul“ 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

  - modificarea statelor de funcţii şi a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, 

din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

88/26.05.2016 

- modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - 

aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 64/29.03.2018 

- modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr. 41 din 26.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Florian Dumitrescu - 

manager interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea 

finală a managementului nota 9,86 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 pentru Şcoala Populară de Arte 

şi Meserii; - modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017-

31.12.2017) și aprobarea continuării exercitării managementului de către domnul Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescu” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- modificarea HCJ nr. 139 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele 

Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale de urgenta" si a cheltuielilor legate de proiect 

- transformarea si mutarea unor posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- aprobarea mutarii a doua posturi vacante in statul de functii al DGASPC - aparatul propriu- modificarea organigramei DGASPC - 

aparatul propriu 

 - preluarea in domeniul public al Judetului Olt a unui drum comunal si incadrarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de 

interes local in categoria functionala a drumurilor de interes judetean 

- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al aparatului de specialitate al CJ Olt 

- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale "Doina 

Oltului" 
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- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea infiintarii Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt;- aprobarea numarului de personal, organigramei, statului de functii si 

Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt 

- aprobarea rezultatului final obtinut de dl. Florian DUMITRESCU in cadrul procedurii de analiza a noului proiect de management 

elaborat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- aprobarea proiectului de 

management elaborat de dl. Florian DUMITRESCU si a duratei noului contract de management;- incetarea contractului de management al 

managerului (directorului) interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- numirea 

managerului (directorului) Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt 

- transformarea unui post vacant in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unui post vacant in statul de functii al Muzeului Judetean Olt 

- modificarea unei pozitii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt, insusit prin Hotararea Consiliului 

Judetean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

- aprobarea proiectului " TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", a cheltuielilor legate de proiect si a 

participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt in calitate de partener al proiectului 

- modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- transformare posturi in statele de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt - aparatul propriu si 

ale unor servicii sociale cu si fara cazare, fara personalitate juridica, din structura directiei 

- aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum si a Regulamentului referitor la aprobarea, incasarea si utilizarea 

taxelor/taxelor speciale pt. prestarea unor activitati de evidenta persoanei si stare civila de catre DJEP Olt pentru anul 2019 

- aprobarea taxelor scolare pt activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii in anul scolar 2018-2019- aprobarea unor taxe 

si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019 

-inlocuire membru si actualizare componenta Comisie pentru Protectia Copilului Olt 

-stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a CJ Olt, pe anul 2019 

-  aprobare taxe pentru anul 2019 

-stabilirea tarifelor de bază lunarepe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 

aflate în domeniulpublic sau privat al județului, pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobare proiectului "Centru de zi pentru persoane varstnice Vitomiresti", a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-

economici aferenti 

- desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean deCultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților 

Consiliului Județean Olt ca membriîn Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDETEAN 

CRUSOVEANU IONEL BOGDAN 

 

 
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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate 

ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să 

contribuie la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit într-un număr 

de 24 şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

-validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

-completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului  

Judeţean Olt; 

-aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului 

de director (manager) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean olt 

-aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat contractul de management. 

-numirea directorului (managerului) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean ol 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 

2018 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul judeţului Olt 

- 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“ 
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- 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 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 

 -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 

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

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

management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 

- încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării 

interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 

 - transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

 - 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 rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 

 -aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

 - aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 

- aprobarea 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 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 

 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

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

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

-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 

- 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

 - 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 

- aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- 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 

- stabilirea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 
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- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

-desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale 

Balș,pentru anul școlar 2018-2019 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

de AsistențăEducațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019 

- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

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 locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier Judetean 

DUMITRESCU VIOREL 

 

 
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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru administratie publica, juridica, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit într-un număr de 27 

de şedinţe, personal participând la toate.    

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, 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 

-aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 
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-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“ 

-trecerea 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 

- 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 pentru 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 
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--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 

- 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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

 - desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019   

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul 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" 
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- 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 

-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 de Cultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților 

Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

     Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării 

acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 

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 locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

GALAN VALERIA 

 

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 24 şedinţe, personal am participat : 

- încetarea mandatului  unui  consilier judeţen; 

- validarea mandatului unui  consilier judeţen 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul judeţului Olt 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru 

ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

- modificare Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 61/31.05.2012 

-aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii Slatina şi Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţii publice de cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- transformare posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui Olt - aparatului propriu şi 

serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

 -modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

- transformarea unui post de medic în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 
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- revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu privire la însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Olt; modificarea şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

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

de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate 

de proiect 

-  încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării 

interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657  

- desfiinţarea unui post vacant şi înfiinţarea unui post în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- înfiinţarea unui post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de 

posturi; modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-  transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

- aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 

- aprobarea reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu; aprobarea numărului de 

posturi, a organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2018 

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

- constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnarea şi validarea desemnării nominale 

în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

- constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Centrului Jueţean pentru Conservarea şiu 

Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- înfiinţare post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialiate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de posturi; 

modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.106 

- aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

- actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Olt 

-  darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco“ a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul 

public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt 

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

urmare a promovării 

- acordare mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul“ 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

  - modificarea statelor de funcţii şi a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, 

din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

88/26.05.2016 
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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 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 pentru Şcoala Populară de Arte 

şi Meserii; - modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017-

31.12.2017) și aprobarea continuării exercitării managementului de către domnul Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescu” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- modificarea HCJ nr. 139 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele 

Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale de urgenta" si a cheltuielilor legate de proiect 

- transformarea si mutarea unor posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- aprobarea mutarii a doua posturi vacante in statul de functii al DGASPC - aparatul propriu- modificarea organigramei DGASPC - 

aparatul propriu 

 - preluarea in domeniul public al Judetului Olt a unui drum comunal si incadrarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de 

interes local in categoria functionala a drumurilor de interes judetean 

- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al aparatului de specialitate al CJ Olt 

- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale "Doina 

Oltului" 

- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea infiintarii Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt;- aprobarea numarului de personal, organigramei, statului de functii si 

Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt 

- aprobarea rezultatului final obtinut de dl. Florian DUMITRESCU in cadrul procedurii de analiza a noului proiect de management 

elaborat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- aprobarea proiectului de 

management elaborat de dl. Florian DUMITRESCU si a duratei noului contract de management;- incetarea contractului de management al 

managerului (directorului) interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- numirea 

managerului (directorului) Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt 

- transformarea unui post vacant in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unui post vacant in statul de functii al Muzeului Judetean Olt 

- modificarea unei pozitii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt, insusit prin Hotararea Consiliului 

Judetean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

- aprobarea proiectului " TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", a cheltuielilor legate de proiect si a 

participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt in calitate de partener al proiectului 

- modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- transformare posturi in statele de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt - aparatul propriu si 

ale unor servicii sociale cu si fara cazare, fara personalitate juridica, din structura directiei 

- aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum si a Regulamentului referitor la aprobarea, incasarea si utilizarea 

taxelor/taxelor speciale pt. prestarea unor activitati de evidenta persoanei si stare civila de catre DJEP Olt pentru anul 2019 

- aprobarea taxelor scolare pt activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii in anul scolar 2018-2019- aprobarea unor taxe 

si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019 

- inlocuire membru si actualizare componenta Comisie pentru Protectia Copilului Olt 

- stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a CJ Olt, pe anul 2019 

-  aprobare taxe pentru anul 2019 

- stabilirea tarifelor de bază lunarepe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 

aflate în domeniulpublic sau privat al județului, pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobare proiectului "Centru de zi pentru persoane varstnice Vitomiresti", a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-

economici aferenti 

- desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților 

Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier JUDETEAN 

Gheorghe Ionel Cristian 
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RAPORT 

privind activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 

 

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.10/24.06.2016 şi şi-a desfăşurat 

activitatea în şedinţe de lucru şi analiză. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. 

În perioada  01.01.2018- 31.12.2018  au fost analizate si dezbatute cu argumente  „pro” si „contra” urmatoarele  hotarari : 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

-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-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)“ 

--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 

-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 

- 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 

-trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- 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 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- 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 

-trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării 

acestora 

-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 

- 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 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 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 

 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 641, Km 10+045-

12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“ 

- 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 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

-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 
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-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 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“ 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- 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 documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

-aprobare documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții „Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportuluipublic de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

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

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

--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 

-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 

-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 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 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 

-aprobare taxe pentru anul 2019 

-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 

În perioada  01.01.2018 -  31.12.2018 s-au analizat  un număr de 441 documentaţii în vederea obţinerii a 212 certificate de urbanism, 

152 autorizaţii de construire, 3 prelungiri de valabilitate  autorizaţii de construire, 37 prelungiri valabilitate certificate de urbanism și 37 

autorizații de desfiinţare.  

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier județean 

GRECU CATALIN 

                                                        

 

RAPORT 

privind activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 

 

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.10/24.06.2016 şi şi-a desfăşurat 

activitatea în şedinţe de lucru şi analiză. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. 

În perioada  01.01.2018- 31.12.2018  au fost analizate si dezbatute cu argumente  „pro” si „contra” urmatoarele  hotarari : 
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- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

-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-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)“ 

--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 

-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 

- 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 

-trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- 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 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- 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 

-trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării 

acestora 

-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 

- 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 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 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 

 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 641, Km 10+045-

12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“ 

- 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 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

-modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

-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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de „Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina“ 
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-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“ 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- 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 documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

-aprobare documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții „Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportuluipublic de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

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

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

--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 

-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 

-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 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 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 

-aprobare taxe pentru anul 2019 

-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 

În perioada  01.01.2018 -  31.12.2018 s-au analizat  un număr de 441 documentaţii în vederea obţinerii a 212 certificate de urbanism, 

152 autorizaţii de construire, 3 prelungiri de valabilitate  autorizaţii de construire, 37 prelungiri valabilitate certificate de urbanism și 37 

autorizații de desfiinţare.  

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier județean 

IONITA GHERGHINA 

                                                                           

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi COMISIA PENTRU AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui membru sunt. 

În perioada  mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la : 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

-  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“ ;  

- 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 parţial - Corp A Săli naşteri, etaj 5, etaj 6 şi etaj 9)“ 

- 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 
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-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 

- 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 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

-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   

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2018 

 - aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

- 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“ 

- 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 

- 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“ 

- aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean 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 „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

- 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 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“ 

- 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  

- încetare mandat de consilier judeţean 

- validare mandat de consilier judeţean 

- completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean 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“ 

- 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 
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- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- 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 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

- 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 

 - 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 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Termosistem sectia Pneumologie Scornicesti " 

- 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 

 - 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 

-completarea "Calendarului manifestarilor culturale in anul 2018" 

- 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 preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 644,km. 33+345-

37+185, L = 3,840 km., Morunglav-Cârlogani” 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEN 

IORDACHE ADRIAN 

 

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi COMISIA PENTRU AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui membru sunt. 

 În perioada  mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la: 

 -aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

-  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“ ;  

- 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 parţial - Corp A Săli naşteri, etaj 5, etaj 6 şi etaj 9)“ 

 - 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 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 

- 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 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

-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   
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- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2018 

 - aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

- 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“ 

- 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 

- 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“ 

-aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean 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 „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

- 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 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“ 

- 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  

- încetare mandat de consilier judeţean 

- validare mandat de consilier judeţean 

- completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean 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“ 

- 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 proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „ Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

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

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

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 
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-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului privat al Judetului Olt si aflat in administrarea 

Consiliului Judetean Olt 

- 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 

 - 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 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Termosistem sectia Pneumologie Scornicesti " 

- 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 

 - 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 

-completarea "Calendarului manifestarilor culturale in anul 2018" 

- 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 preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 644,km. 33+345-

37+185, L = 3,840 km., Morunglav-Cârlogani” 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEN 

IRIMIA ILIE 

                                                                        

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 24 şedinţe, personal am participat la 

toate.  

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate, 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 

-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 
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-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“ 

-trecerea 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 

- 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 pentru 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 
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- 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 

- 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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

 - desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019   

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în 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 Comerciale 

DINU 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 Olt nr.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 am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDETEAN 

MATEI MARIANA 

 

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 

- 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 
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-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 OLT-ECO 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“ 

- 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 
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-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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

- 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 2018-2019- aprobarea unor taxe 

si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019 

- 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 
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- 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 locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

NEDELEA IOAN 

 

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate 

ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să 

contribuie la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit într-un număr 

de 24 şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare :  

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

-validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

-completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului  

Judeţean Olt; 

-aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului 

de director (manager) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean olt 

-aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat contractul de management. 

-numirea directorului (managerului) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean Olt 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 

2018 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul judeţului Olt 

- 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 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 

- 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 

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

-  modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

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

de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 

- încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării 

interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 

 - transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 
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 - 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 rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ 

- aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 

- aprobarea 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 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 

 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

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

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

- 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 

- 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

 - 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 

- aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- 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 

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

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

-desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale 

Balș,pentru anul școlar 2018-2019 

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

de AsistențăEducațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019 

- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

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 locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier Judetean 

NICOLAE FLOREA 
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RAPORT 

privind activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 

 

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 10 /24.06.2016 şi şi-a desfăşurat 

activitatea în şedinţe de lucru şi analiză. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. 

În perioada  01.01.2018- 31.12.2018  au fost analizate si dezbatute cu argumente  „pro” si „contra” urmatoarele  hotarari: 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

-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-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)“ 

--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 

-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 

- 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 

-trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- 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 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- 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 

-trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării 

acestora 

-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 

- 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 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 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 

 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 641, Km 10+045-

12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“ 

- 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 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

-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 
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-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 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“ 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- 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 documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

-aprobare documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții „Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportuluipublic de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

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

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

--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 

-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 

-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 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 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 

-aprobare taxe pentru anul 2019 

-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 

În perioada  01.01.2018 -  31.12.2018 s-au analizat  un număr de 441 documentaţii în vederea obţinerii a 212 certificate de urbanism, 

152 autorizaţii de construire, 3 prelungiri de valabilitate  autorizaţii de construire, 37 prelungiri valabilitate certificate de urbanism și 37 

autorizații de desfiinţare.  

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier 

Nicolescu Gabriel Florin 

 

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement denumită pe scurt Comisia pentru munca  care s-a întrunit într-un număr de 24 şedinţe, personal am participat : 
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- încetarea mandatului  unui  consilier judeţen; 

- validarea mandatului unui  consilier judeţen 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul judeţului Olt 

 - stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de 

lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 

2018 

 -stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

- modificare Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 61/31.05.2012 

-aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii Slatina şi Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţii publice de cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- transformare posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui Olt - aparatului propriu şi 

serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

 -modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

- transformarea unui post de medic în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 

- revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu privire la însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Olt; modificarea şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

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

de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate 

de proiect 

  -  încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării 

interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 

  - trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

 -  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657  

 - desfiinţarea unui post vacant şi înfiinţarea unui post în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

  -aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 

 - transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- înfiinţarea unui post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de 

posturi; modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-   transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

- aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 

- aprobarea reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu; aprobarea numărului de 

posturi, a organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2018 

- transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
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- constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnarea şi validarea desemnării nominale 

în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

- constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Centrului Jueţean pentru Conservarea şiu 

Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- înfiinţare post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialiate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de posturi; 

modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.106 

- aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

 - actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Olt 

- darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco“ a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public 

al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt 

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

urmare a promovării 

- acordare mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul“ 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

- modificarea statelor de funcţii şi a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, 

din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

88/26.05.2016 

- modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - 

aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 64/29.03.2018 

- modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr. 41 din 26.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 - schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Florian Dumitrescu - 

manager interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea 

finală a managementului nota 9,86 

-  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 pentru Şcoala Populară de Arte 

şi Meserii; - modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017-

31.12.2017) și aprobarea continuării exercitării managementului de către domnul Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescu” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- modificarea HCJ nr. 139 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele 

Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale de urgenta" si a cheltuielilor legate de proiect 

- transformarea si mutarea unor posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- aprobarea mutarii a doua posturi vacante in statul de functii al DGASPC - aparatul propriu- modificarea organigramei DGASPC - 

aparatul propriu 

 - preluarea in domeniul public al Judetului Olt a unui drum comunal si incadrarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de 

interes local in categoria functionala a drumurilor de interes judetean 

- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al aparatului de specialitate al CJ Olt 

- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale "Doina 

Oltului" 

- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea infiintarii Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt;- aprobarea numarului de personal, organigramei, statului de functii si 

Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt 

- aprobarea rezultatului final obtinut de dl. Florian DUMITRESCU in cadrul procedurii de analiza a noului proiect de management 

elaborat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- aprobarea proiectului de 

management elaborat de dl. Florian DUMITRESCU si a duratei noului contract de management;- incetarea contractului de management al 

managerului (directorului) interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- numirea 

managerului (directorului) Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt 

- transformarea unui post vacant in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unui post vacant in statul de functii al Muzeului Judetean Olt 

- modificarea unei pozitii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt, insusit prin Hotararea Consiliului 

Judetean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare 
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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 

- modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- transformare posturi in statele de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt - aparatul propriu si 

ale unor servicii sociale cu si fara cazare, fara personalitate juridica, din structura directiei 

- aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum si a Regulamentului referitor la aprobarea, incasarea si utilizarea 

taxelor/taxelor speciale pt. prestarea unor activitati de evidenta persoanei si stare civila de catre DJEP Olt pentru anul 2019 

- aprobarea taxelor scolare pt activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii in anul scolar 2018-2019- aprobarea unor taxe 

si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019 

-inlocuire membru si actualizare componenta Comisie pentru Protectia Copilului Olt 

 -stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a CJ Olt, pe anul 2019 

-  aprobare taxe pentru anul 2019 

-stabilirea tarifelor de bază lunarepe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 

aflate în domeniulpublic sau privat al județului, pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobare proiectului "Centru de zi pentru persoane varstnice Vitomiresti", a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-

economici aferenti 

- desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean deCultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților 

Consiliului Județean Olt ca membriîn Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDETEAN 

NITU LUCIAN 

 

 
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 
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 -  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2018 

- 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 OLT-ECO 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“ 

- 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“ 
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 -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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

- 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 2018-2019- aprobarea unor taxe 

si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019 
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- 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 locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

CONSTANTIN POPESCU 

                                                                         

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate 

ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să 

contribuie la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit într-un număr 

de 24 şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

- aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului 

de director (manager) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean olt 

- aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat contractul de management. 

- numirea directorului (managerului) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean Olt 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 

2018 

  -     înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, 

la nivelul judeţului Olt 

-   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 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 

- 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 

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

-  modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 
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 - 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 

 - transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

 - 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 rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 

 -aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

 - aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 

- aprobarea 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 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 

 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

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

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

-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 

- 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

 - 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 

- aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- 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 

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

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

-desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale 

Balș,pentru anul școlar 2018-2019 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019 

- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 
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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 locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier Judetean 

Dorin Postelnicu Teodor 

 
 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 

 

In conformitate cu art. 51, alin.(4) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 

si art. 113 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Olt, prezint in sinteza activitatea desfasurata in calitate de 

consilier judetean. 

In cadrul Consiliului Judetean Olt, fac parte din grupul de consilieri ai PNL. 

Am participat in aceasta perioada, la toate sedintele ordinare. 

In plenul sedintelor ordinare am initiat mai multe interpelari, amendamente si am pus intrebari: 

In sedinta ordinara din luna februarie 2018 am avut o interventie cu privire la tardivitatea proiectului de hotarare pentru aprobarea 

documentatiilor tehnice pentru mai multe drumuri judetene, DJ 546E, DJ 703 D, DJ 678 E, DJ 643 C, finantate prin PNDL. Prevederile 

OUG nr. 28/2013, art. 12 alin (4)-(5), nu au fost respectate. Acest lucru s-a intaplat din necunoasterea suficienta a legislatiei in vigoare, sau 

intarzierea intocmirii documentatiilor tehnice pentru eliberarea autorizatiilor si avizelor in timp util. Este evidenta lipsa de responsabilitate a 

personalului din cadrul Consiliului Judetean Olt, care raspunde de intocmirea acestor documente.  

In sedinta ordinara din 29 martie 2018 am intervenit cu privire la proiectul de modificare a pozitiei nr. 86 din ,, Calendarul 

manifestarilor culturale in anul 2018’’, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 226/21.12.2017. Odata adoptata, aceasta 

hotarare nu poate avea caracter retroactiv. Art. 49, alin (1) din  Legea 215/2001 republicata,  cu modificarile  si completarile ulterioare 

,,Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostiinta publica, iar cele individuale, de la data 

comunicarii’’ 

La vizite, unde m-am deplasat pentru a verifica lucrarile de modernizare a DJ 643 C, am constatat nereguli cu privire la materialul 

folosit pentru fundatia drumului si la grosimea stratului de binder turnat, unde pe unele locuri nu depasea grosimea de 1cm pana la 2cm. In 

urma discutiilor cu factorii responsabili, s-au remediat pe alocuri aceste defecte de constructie. In sedinta ordinara din 31 mai 2018 am  atras 

atenția asupra modului în care s-au realizat lucrările de modernizare pe drumul județean DJ 643C solicitând, din partea grupului PNL, 

efectuarea unei expertize prin care să se stabilească grosimea straturilor și calitatea materialelor folosite. De asemenea,  am solicitat procese 

verbale de recepție, faze determinante, ordine de plată, documente din care sa rezulte materialele folosite conform proiectului tehnic. 

La aceasta solicitare inca nu am primit un raspuns . 

In sedinta ordinara din luna iulie am solicitat documente justificative cu privire la situatia de inventar a DJ 643 C, contractele de 

deszapezire si procese – verbale de receptie pentru perioada 2017-2018.   

In sedinta ordinara din luna august, am cerut introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea participarii 

Consiliului Judetean Olt in colaborare cu Biblioteca Comunala Vulpeni (Primaria Vulpeni) si Biblioteca Judeteana ,,Ion Minulescu’’   la 

organizarea proiectului interjudetean ,, Scoala de vara - Culorile Verii’’, editia a IX-a. 

Proiectul de Hotarare propunea participarea Consiliului Judetean Olt, Biblioteca Judeteana ,, Ion Minulescu’’ in colaborare cu 

Biblioteca Comunala Vulpeni, in parteneriat cu Liceul de Arta ,, Marin Sorescu’’ din Craiova, Biblioteca Oraseneasca ,,Petre Pandrea’’ Bals, 

Scoala Gimnaziala ,,Mihai Drumes’’ Bals, Grupul vocal ,,Vocess Primavera’’, care a instruit sute de elevi, ajungand cu succes la a IX a 

editie prin finantari obtinute de la diverse fundatii si firme, cu sprijinul Primariei Vulpeni. 

Prin Adresa nr. 1822/03.07.2018 inregistrata la Primaria Vulpeni si sub nr. 7912/18.07.2018 inregistrata la Consiliul Judetean Olt, 

Biblioteca Comunala Vulpeni lanseaza Consiliului Judetean Olt invitatia de a participa si colabora in calitate de partener la organizarea, 

desfasurarea si finantarea acestui proiect cu suma de 2000 lei, reprezentand premii acordate elevilor si profesorilor indrumatori.  

Am atras atentia ca alte proiecte asemanatoare au fost aprobate cu incalcarea legislatiei in vigoare.  Hotararea nr. 70 /25.05. 2017, cu 

privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” Slatina la organizarea 

Concursului - Festival interjudețean de teatru școlar “Eugen Ionescu”, ediția a V-a, a fost  adoptata in baza  art.115 alin. (2), lit.c) care nu 

exista in Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In urma insistentelor, in Comisia de Cultura, suma de 2000 ron a fost alocata din bugetul Consiliului Judetean Olt,  prin Biblioteca 

Judeteana Olt, in vederea premierii, pentru copiii care au participat la Scoala de vara -,, Culorile verii’’. 

In urma insistentelor avute in plenul sedintelor ordinare, a fost alocata o suma consistenta (150 000 ron ), in bugetul pe anul 2018 ,  

pentru achizitia de carti, de catre Biblioteca Judeteana,, Ion Minulescu’’. Aceste carti vor fi distribuite, in baza unui parteneriat, catre toate 

bibliotecile din Judetul Olt. 

Cu ocazia trecerii a doua segmente de drum, ce apartineau localitatilor Bobicesti si Bals, in domeniul public al judetului Olt, am 

solicitat presedintelui Consiliului Judetean Olt, sa fie o prioritate in bugetul pe anul 2019 modernizarea acestuic sector de drum judetean (644 

B). Acesta poate fi folosit ca o varianta pentru descongestionarea traficului din orasul Bals. 

In sedinta ordinara din luna decembrie am solicitat informatii cu privire la documentatiile DALI pentru DJ 644 B.  Am primit 

raspuns de la dl Motoi Cornel care ne a comunicat ca se afla in lucru SF-ul urmand ca in anul 2019 sa se scoata la licitatie executia lucrarii. 

Ca membru in Consiliul de Administratie al Scolii Populare de Arta si Meserii, institutie de cultura in subordinea Consiliului 

Judetean Olt, am participat la sedinte, unde am analizat activitatea din cadrul unitatii pe anul 2018 si am propus scutirea de plata, pentru 

elevii de la clasele de mestesuguri, avand in vedere atragerea elevilor catre activitati de pastrare a traditiilor si obiceiurilor din Oltenia. 

In localitatile Barza, Voineasa, Parscoveni,  Iancu Jianu, Calui, Oboga, Baldovinesti, Dobretu, Gavanesti,Vulpeni, Bobicesti, 

Morunglav si Osica de Sus, am tinut permanent legatura  cu cetatenii.       

Sunt membru in comisia pentru Agricultura, silvicultura, industrie, servicii publice si comert, unde am fost prezent la toate sedintele.  



In cadrul sedintelor pe comisii am analizat si dezbatut  un numar de 59 de proiecte depuse pentru a primi avizele necesare si anume;  

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

-  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“ ;  

- 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 parţial - Corp A Săli naşteri, etaj 5, etaj 6 şi etaj 9)“ 

- 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 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 

- 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 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

- 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                                                    

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2018 

- aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

- 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“ 

- 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 

- 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“ 

- aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean 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 „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

- 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 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“ 

- 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  

- încetare mandat de consilier judeţean 
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- validare mandat de consilier judeţean 

- completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean 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“ 

- 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 proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- 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 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

- 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 

- 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 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Termosistem sectia Pneumologie Scornicesti " 

- 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 

- 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 

- completarea "Calendarului manifestarilor culturale in anul 2018" 

- 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 preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 644,km. 33+345-

37+185, L = 3,840 km., Morunglav-Cârlogani” 

Am indeplinit si alte sarcini date de conducerea Consiliului Judetean si de partidul pe a carui lista am candidat si am fost ales 

consilier judetean. 

In perioada analizata am desfasurat o activitate in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean, 

cu respectarea Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificata, si a Legii Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

Consilier judetean, 

Marian Radu 

 

 

RAPORT 

privind activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 

 

Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 10 /24.06.2016 şi şi-a desfăşurat 

activitatea în şedinţe de lucru şi analiză. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  

după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. 

În perioada  01.01.2018- 31.12.2018  au fost analizate si dezbatute cu argumente  „pro” si „contra” urmatoarele  hotarari : 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

- 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-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)“ 
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- 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 

- 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 

- 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 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- 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 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- 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 

- trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării 

acestora 

- 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 

- 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 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 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 

- acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 641, Km 10+045-

12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“ 

- 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 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

- 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 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“ 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 
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- 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 documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- aprobare documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții „Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportuluipublic de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

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

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

- 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 

- 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 

- 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 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 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 

-aprobare taxe pentru anul 2019 

- 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 

În perioada  01.01.2018 -  31.12.2018 s-au analizat  un număr de 441 documentaţii în vederea obţinerii a 212 certificate de urbanism, 

152 autorizaţii de construire, 3 prelungiri de valabilitate  autorizaţii de construire, 37 prelungiri valabilitate certificate de urbanism și 37 

autorizații de desfiinţare.  

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier 

SOFARU GEORGE 

                                                                         

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi COMISIA PENTRU AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, INDUSTRIE, SERVICII PUBLICE SI COMERT a carui membru sunt. 

În perioada  mai sus mentionata  s-au analizat documente referitoare la : 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

- 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“ ;  

- 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 parţial - Corp A Săli naşteri, etaj 5, etaj 6 şi etaj 9)“ 

 - 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 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 

- 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 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

- 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 
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- 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                                             

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2018 

- aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

- 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“ 

- 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 

- 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“ 

- aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean 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 „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

- 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 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“ 

- 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  

- încetare mandat de consilier judeţean 

- validare mandat de consilier judeţean 

- completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean 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“ 

- 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 proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (Corp C1 + Corp 

C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
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- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului  public de persoane prin curse regulate speciale Societăţii 

Comerciale DINU TUDOR INTIM S.N.C. pe ruta CARACAL-COMANCA-DEVESELU 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

- 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 

- 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 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Termosistem sectia Pneumologie Scornicesti " 

- 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 

- 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 

- completarea "Calendarului manifestarilor culturale in anul 2018" 

- 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 preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 644,km. 33+345-

37+185, L = 3,840 km., Morunglav-Cârlogani” 

În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 

şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEN 

VASILE MIRELA 

                                                                                     
 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate 

ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să 

contribuie la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit într-un număr 

de 24  şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare : 

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

-validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

-completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

-aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului 

de director (manager) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean olt 

-aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat contractul de management. 

-numirea directorului (managerului) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean ol 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 

2018 

-  înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul judeţului Olt 

- 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 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 
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- transformarea unui post de medic în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 -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 

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

-  modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

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

de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 

- încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării 

interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 

 - transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

 - 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 rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 

 -aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

 - aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 

- aprobarea 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 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 

 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

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

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

-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 

- 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

 - 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 

- aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- 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 

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

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 
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-desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale 

Balș,pentru anul școlar 2018-2019 

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

de AsistențăEducațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019 

- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

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 locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier Judetean 

VATAMANU VICTOR 

                                                               

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru administratie publica, juridica, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care s-a întrunit într-un număr de 27 

de şedinţe, personal participând la toate.    

În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate, 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 

-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“ 
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-trecerea 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 

- 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 pentru 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 
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- 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 

- 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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

 - desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019   

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în 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 Comerciale 

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

 -desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019 

  -modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.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 

-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 
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- 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 

Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza redactării 

acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 

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 locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

VITAN  NICOLAE 

                                                                                        

 

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 în principalele domenii de activitate. 

Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate 

ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să 

contribuie la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru cultura care s-a întrunit într-un număr 

de 24 şedinţe, personal am participat la analiza urmatoarelor proiecte de hotarare :  

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

-validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

-completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

-aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului 

de director (manager) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean olt 

-aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat contractul de management. 

-numirea directorului (managerului) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean ol 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 

2018 

-   înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul judeţului Olt 

-   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 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 

 -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 

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

-  modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

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

de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 
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- încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării 

interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 

 - transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

 - 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 rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 

 -aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

 - aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 

- aprobarea 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 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 

 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

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

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

-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 

- 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

 - 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 

- aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- 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 

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

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  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 în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

-desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale 

Balș,pentru anul școlar 2018-2019 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

de AsistențăEducațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019 

- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

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. 
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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 locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier Judetean 

Vlad  Iulia Daniela 

 
 

Rapoarte cu privire la activitatea desfășurată de comisiile de specialitate  

pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Olt,  

în perioada 01.01.2018 – 31 decembrie 2018 

 

 
Comisia pentru administratie publică, juridică, apărarea ordinii publice,  

respectarea drepturilor omului şi relatii cu cetătenii 
 

RAPORT 

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 

-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“ 
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-trecerea 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 

- 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 pentru 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 
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- 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 

- 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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

 - desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019   

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în 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 

-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 
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- 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 de Cultură 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 

 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, 

servicii publice şi comert 
 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2018 

 

Autoritatea administratiei publice locale, constituită la nivel judetean pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean, Consiliul Judetean este compus din consilieri judeteni, grupati în 6 

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

In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în 

principalele domenii  de activitate ale Consiliilor Judetene au obligatia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin 

grija Secretarului judetului. 

Una din aceste 6 comisii este Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comert, denumită pe scurt Comisia 

pentru  Agricultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean 

Olt.      În acest sens,Comisia pentru  Agricultură  s-a întrunit,  în  24  şedinte pentru a analiza  proiectele  de hotărâri,  ce se aflau pe ordinea 

de zi  după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte au primit aviz favorabil  

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

-  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“ ;  

- 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 parţial - Corp A Săli naşteri, etaj 5, etaj 6 şi etaj 9)“ 

 - 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 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 

- 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 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

 -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                                                    

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2018 

 - aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

- 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“ 

- 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 

- 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 

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8685.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8692.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9531.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8842.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9532.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8891.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8687.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8916.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8890.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8891.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8843.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9529.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9531.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8843.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8878.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8889.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9532.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8842.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8889.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8912.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8891.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8692.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8837.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8843.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8850.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8846.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8908.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8689.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8850.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8837.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8698.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8846.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8908.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8698.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8840.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8685.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8886.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8910.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9530.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8687.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8912.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9523.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8689.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8890.pdf


- aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 641, Km 10+045-

12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“ 

-aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean 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 „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

- 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 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“ 

- 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  

- încetare mandat de consilier judeţean 

- validare mandat de consilier judeţean 

- completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean 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“ 

- 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 proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- 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 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

- 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 

 - 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 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Termosistem sectia Pneumologie Scornicesti " 

- 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 

 - 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 

-completarea "Calendarului manifestarilor culturale in anul 2018" 

- 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 preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 644,km. 33+345-

37+185, L = 3,840 km., Morunglav-Cârlogani” 
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În această perioadă Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comert a desfăşurat o activitate în 

conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Functionare a Consiliului Judetean şi cu respectarea Legii administratiei publice locale nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Presedinte 

Irimia ILIE 

 

 

Comisia pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare  europeană, 

administrarea domeniului public si privat al judetului 
 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2018 

 

Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean   pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti 

şi municipale, în  vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judetean este  compus din consilieri judeteni, grupati în 6 

comisii de specialitate în principalele  domenii de activitate potrivit Hotărârii  nr.  100  din 2 4 iunie  2016 

In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în 

principalele domenii de activitate ale Consiliilor Judetene au obligatia să prezinte un raport  anual de activitate, care va fi făcut public prin 

grija Secretarului judetului. 

Comisia pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al 

judetului denumită pe  scurt Comisia buget - finante, care s-a întrunit într-un număr de  28  şedinţe în  care a 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 

 - 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 
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 -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 OLT-ECO 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“ 

 - 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“ 
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-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 Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 

2018 

- 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 2018-2019- aprobarea unor taxe 

si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019 

- 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 această perioadă  Comisia pentru studii economico – sociale, buget – finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului 

public si privat al judetului a desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi 

cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Presedinte Comisie 

Nedelea Ioan 
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Comisia pentru cultură, învtământ, activitate ştiintifică, 

sănătate, familie, protectie copii şi culte 
   

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2018 

 

Autoritatea administratiei publice locale, constituită la nivel judetean  pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes jude_ean, Consiliul Judetean este  compus din consilieri judeteni, grupati în 6 

comisii de specialitate în principalele  domenii de activitate potrivit Hotărârii  nr. 100  din 24  iunie  2016.          

In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în 

principalele  domeniide activitate ale  Consiliilor Judetene au obligatia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin 

grija Secretarului judetului. 

Una din aceste 6 comisii este şi Comisia pentru cultură,învătământ, activitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, 

denumit pe scurt Comisia pentru Cultură care s-a întrunit, în perioada analizată, în  24 şedinte. 

Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de procese – verbale, luându-se hotărârile de 

rigoare, după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin 

Consiliului Judeţean Olt. Documentaţiile  analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în procesele – verbale  întocmite de 

comisie, la fiecare şedinţă. 

O parte  din  materialele prezentate Comisiei pentru Cultură au vizat:  

- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

-validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 

-completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

- aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului 

de director (manager) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean olt 

- aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat contractul de management. 

- numirea directorului (managerului) al institutiilor subordinate Consiliului Judetean olt 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 

2018 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul judeţului Olt 

- 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 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 

 -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 

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

-  modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

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

de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 

- încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării 

interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 

 - transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

 - 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 rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 

 -aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 
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- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

 - aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 

- aprobarea 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 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 

 -acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

-transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

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

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

- 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 

- 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

 - 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 

- aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- 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 

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

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

-  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN 

BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 

EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019 

-desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale 

Balș,pentru anul școlar 2018-2019 

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

de AsistențăEducațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019 

- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

În perioada analizată Comisia pentru cultură, învătământ,activitate ştiintifică  sănătate, familie, protectie copii şi culte a desfăşurat o 

activitate în conformitatecu Regulamentul de Organizare şi Functionare a Consiliului Judetean şi cu  respectarea Legii administratiei publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterior 
 

PREŞEDINTE COMISIE, 

VĂTĂMANU VICTOR 

 

 

Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement” 
 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2018 

 

Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judetean este compus din consilieri judeteni, grupati în 6 

comisii de specialitate în principalele domenii de activitate potrivit Hotărârii nr. 100 din 24.06.2016.        
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In conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în 

principalele domenii de activitate ale Consiliilor Judetene au obligatia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin 

grija Secretarului judetului. 

Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement”, denumit pe scurt Comisia pentru muncă care a desfăşurat 

o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt. 

În acest sens,comisia  s-a întrunit,  în 24 şedinte  pentru a analiza  proiectele  de hotărâri,  ce se aflau pe ordinea de zi  după ce au fost 

dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte au primit aviz favorabil . 

- încetarea mandatului  unui  consilier judeţen; 

- validarea mandatului unui  consilier judeţen 

- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

- înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la 

nivelul judeţului Olt 

 - stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de 

lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 

2018 

 -stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

începând cu data de 1 ianuarie 2018 

-stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

- modificare Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 61/31.05.2012 

-aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului pentru Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii Slatina şi Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţii publice de cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- transformare posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui Olt - aparatului propriu şi 

serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei 

 -modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

- transformarea unui post de medic în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 

- revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu privire la însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Olt; modificarea şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-  completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“ 

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

de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate 

de proiect 

- încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării 

interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

-  transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

-  trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657  

 - desfiinţarea unui post vacant şi înfiinţarea unui post în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion 

- aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării 

managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel 

  -aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu 

 - transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- înfiinţarea unui post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de 

posturi; modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016 

-   transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018 

- aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015 
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- aprobarea reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu; aprobarea numărului de 

posturi, a organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu 

- transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 

Oltului“ 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2018 

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

- constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnarea şi validarea desemnării nominale 

în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

- constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Centrului Jueţean pentru Conservarea şiu 

Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- înfiinţare post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialiate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de posturi; 

modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.106 

- aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt 

- actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Olt 

-  darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco“ a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul 

public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt 

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

urmare a promovării 

- acordare mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul“ 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

- modificarea statelor de funcţii şi a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, 

din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

88/26.05.2016 

- modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - 

aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 64/29.03.2018 

- modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr. 41 din 26.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Florian Dumitrescu - 

manager interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea 

finală a managementului nota 9,86 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru 

Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt 

- aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 pentru Şcoala Populară de Arte 

şi Meserii; - modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

 - aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017-

31.12.2017) și aprobarea continuării exercitării managementului de către domnul Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescu” 

- transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- modificarea HCJ nr. 139 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele 

Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale de urgenta" si a cheltuielilor legate de proiect 

- transformarea si mutarea unor posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- aprobarea mutarii a doua posturi vacante in statul de functii al DGASPC - aparatul propriu- modificarea organigramei DGASPC - 

aparatul propriu 

 - preluarea in domeniul public al Judetului Olt a unui drum comunal si incadrarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de 

interes local in categoria functionala a drumurilor de interes judetean 

- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al aparatului de specialitate al CJ Olt 

- transformarea unor posturi vacante in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale "Doina 

Oltului" 

- aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la 

olimpiadele scolare de specialitate 

- aprobarea infiintarii Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt;- aprobarea numarului de personal, organigramei, statului de functii si 

Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt 

- aprobarea rezultatului final obtinut de dl. Florian DUMITRESCU in cadrul procedurii de analiza a noului proiect de management 

elaborat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- aprobarea proiectului de 

management elaborat de dl. Florian DUMITRESCU si a duratei noului contract de management;- incetarea contractului de management al 
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managerului (directorului) interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- numirea 

managerului (directorului) Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt 

- transformarea unui post vacant in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

- transformarea unui post vacant in statul de functii al Muzeului Judetean Olt 

- modificarea unei pozitii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt, insusit prin Hotararea Consiliului 

Judetean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

- aprobarea proiectului " TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", a cheltuielilor legate de proiect si a 

participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt in calitate de partener al proiectului 

- modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 

- transformare posturi in statele de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt - aparatul propriu si 

ale unor servicii sociale cu si fara cazare, fara personalitate juridica, din structura directiei 

- aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum si a Regulamentului referitor la aprobarea, incasarea si utilizarea 

taxelor/taxelor speciale pt. prestarea unor activitati de evidenta persoanei si stare civila de catre DJEP Olt pentru anul 2019 

- aprobarea taxelor scolare pt activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii in anul scolar 2018-2019- aprobarea unor taxe 

si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019 

-inlocuire membru si actualizare componenta Comisie pentru Protectia Copilului Olt 

 -stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a CJ Olt, pe anul 2019 

-  aprobare taxe pentru anul 2019 

-stabilirea tarifelor de bază lunarepe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 

aflate în domeniulpublic sau privat al județului, pentru anul 2019 

- aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019” 

- aprobare proiectului "Centru de zi pentru persoane varstnice Vitomiresti", a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-

economici aferenti 

- desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților 

Consiliului Județean Olt ca membriîn Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

În această perioadă   Comisia pentru munca, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement” a desfăşurat o activitate în 

conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.     
 

PRESEDINTE  COMISIE 

GHEORGE IONEL CRISTIAN 

 

 

 

Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, 

Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură 
 

RAPORT 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2018 

      

În conformitate cu dispozițiile art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL aleșilor locali, Comisiile de specialitate în 

principalele domenii de activitate ale Consiliilor Județene au obligația să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin 

grija Secretarului județului. 

Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea 

Monumentelor Istorice și de Arhitectură, în plenul acesteia, a desfășurat o activitate continuă, menită să contribuie la îndeplinirea atribuțiilor 

legale ce revin Consiliului Județean Olt.  

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 membri Comisiei au participat la  18  ședințe de consiliu, dintre care 5 extraordinare, 1 de îndată 

și 12 ședințe ordinare ale Consiliului Județean Olt unde s-au analizat, dezbătut şi aprobat un total de 223  hotărâri, după ce au fost analizate și 

dezbătute cu argumente  „pro” si „contra”.  

Comisia pentru organizarea și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice și protecția mediului, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 100 /24.06.2016 desfășurându-și 

activitatea în ședințe de lucru și analiză. 

Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură  şi-a desfășurat activitatea în ședințe de  lucru şi analiză. 

Materialele prezentate spre analiză acestei comisii au fost consemnate în Registrul de procese-verbale, luându-se hotărârile de 

rigoare, după caz: avizare, respingere, aprobare, amânare.  

În perioada 01.01.2018-31.12.2018, Comisia s-a întrunit de 34 ori, în ceea ce privește activitatea de urbanism și amenajarea 

teritoriului, Comisia s-a întrunit de  21 ori şi a  analizat un număr de 441 documentații în vederea obținerii a 212 certificate de urbanism, 152 

autorizații de construire, 3 prelungiri de valabilitate  autorizații de construire, 37 prelungiri valabilitate certificate de urbanism și 37 autorizații 

de desființare. 

Toate documentațiile analizate de către Comisie au fost aprobate şi se regăsesc în Rapoartele întocmite de comisie, la fiecare ședință. 

Comisia a avizat în anul 2018 următoarele proiecte de hotărâri: 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna 

Schitu, km 23+177“ 

- 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 
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- 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)“ 

- 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 

-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 

- 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 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 546B 

- 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 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona 

drumului judeţean DJ 657 

- 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 

- trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării 

acestora 

- 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 

- 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 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 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 

 - acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase din Judeţul Olt 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 641, Km 10+045-

12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“ 

- 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 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 documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul 

central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea 

Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-

27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“ 

- 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 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“ 



- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina 

- 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 documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” 

la Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- aprobare documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții „ Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion 

Medicala” - Spitalul Județean de Urgență Slatina 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportuluipublic de persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale 

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

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala 

termica sectia Pneumologie Scornicesti" 

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

Consiliului Judetean Olt 

- 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 

- 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 

- 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 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 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 

- aprobare taxe pentru anul 2019 

- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de locuință, 

aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2019. 

În perioada analizată Comisia a desfășurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului 

Județean și cu respectarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. 
 

PREŞEDINTE, 

Ion Cătălin GRECU 

 

 


