
 MONITORUL OFICIAL  

AL 

JUDEŢULUI OLT 

 

 

        ANUL XXIX Nr. 3 – 2019 • HOTĂRÂRI, DISPOZIŢII, ORDINE ŞI ALTE ACTE • MARTIE-APRILIE 2019 

 

Monitorul Oficial al Judeţului nr. 3/2019 

SUMAR 

 

 

I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt  
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corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul 
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bugetelor locale pe anul 2019 și estimări pe 

anii 2020-2022. 
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5. Hotărârea nr.32 din 28 martie 2019 
cu privire la: aprobarea documentației  tehnico-

economice  pentru obiectivul  de investiții 
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Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a 

componenței Secretariatului Comisiei și a 
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managementului pentru Muzeul Județean Olt, 
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cu privire la aprobarea înființării unui post 

contractual în statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, 

aprobarea numărului de posturi, precum și cu 

privire la modificarea și completarea 

organigramei și a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 31/25.02.2016. 
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administrativ - teritoriale a sumelor defalcate 
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cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale pe anul 2019 și estimări pe anii 

2020-2022 pentru bugetul județului Olt. 
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al anului 2018.  
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MARTIE 2019. 
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Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, 
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cu privire la: cu privire la: aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru acordarea în anul 2019 a 
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Judetean Olt  pentru unitătile de cult aparținând 

cultelor religioase din judetul Olt.  

23. Hotărârea nr.50 din 24 aprilie 2019 
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de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 

31.03.2019. 

24. Hotărârea nr.51 din 24 aprilie 2019 
pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu 

privire la: - aprobarea taxelor şcolare pentru 

activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte 

şi Meserii în anul şcolar 2018-2019;  

- aprobarea unor taxe şi tarife pentru 

activităţile prestate de unele instituţii de cultură 

de interes județean, pentru anul 2019.  

25. Hotărârea nr.52 din 24 aprilie 2019 
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 

2019. 

26. Hotărârea nr.53 din 24 aprilie 2019 
cu privire la: constatarea pierderii  calității de 

membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică, precum și cu privire la desemnarea și 

validarea desemnării nominale în calitate de 

membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică. 
27. Hotărârea nr.54 din 24 aprilie 2019 

cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei 

Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„OLT-ECO” pe anul 2019. 

28. Hotărârea nr.55 din 24 aprilie 2019 
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 2019.  
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cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului 

Județean Olt la bugetele de venituri și 
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Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului 

Regional de Cooperare Transfrontalieră 

România-Bulgaria-Călărași,  pentru anul 2019. 

30. Hotărârea nr.57 din 24 aprilie 2019 
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului 

Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor 

Județene din România (UNCJR) pentru anul 

2019. 

31. Hotărârea nr.58 din 24 aprilie 2019  
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Județului  Olt 



 

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Sud-Vest Oltenia  pentru anul 2019.  

32. Hotărârea nr.59 din 24 aprilie 2019 

cu privire la: aprobarea normativelor proprii de 

cheltuieli pentru acțiunile de protocol și 

dotarea cu autoturisme la UAT Județul Olt și la 

instituțiile publice din subordinea sau de sub 

autoritatea acestuia. 

33. Hotărârea nr.60 din 24 aprilie 2019 

cu privire la: transformarea și mutarea unor 

posturi în statul de funcții al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina. 

34. Hotărârea nr.61 din 24 aprilie 2019 

cu privire la: acordare premii pentru sportivii și 

antrenorii din județul Olt, care au obținut 

rezultate deosebite la Campionatele Europene 

și Balcanice - Sporturi Olimpice. 

35. Hotărârea nr.62 din 24 aprilie 2019 

cu privire la trecerea din administrarea 

Consiliului Județean Olt, în administrarea 

Consiliului Local al comunei Baldovinești, a 

unei părți din zona drumului județean DJ 

643A. 

36. Hotărârea nr.63 din 24 aprilie 2019 

cu privire la constatarea încetării contractului 

de management al managerului (directorului 

general) interimar al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la 

desemnarea managerului (directorului general) 

interimar al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt. 

37. Hotărârea nr.64 din 24 aprilie 2019 

cu privire la: transformarea unor posturi în 

statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării. 

38. Hotărârea nr.65 din 24 aprilie 2019 

cu privire la transformarea unor posturi vacante 

în statul de funcții al Direcției Generale de 
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cu privire la modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a 
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40. Hotărârea nr.67 din 24 aprilie 2019 

cu privire la: aprobare documentației  tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții 
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familial” în Municipiul Caracal, str. Mircea 

Vodă, nr. 108, jud. Olt. 

41. Hotărârea nr.68 din 24 aprilie 2019 
cu privire la transformarea unui post vacant în 

statul de funcţii al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt. 
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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare  

cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată,  

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 
 

Având  în vedere: 

 expunerea de motive nr.2623/20.03.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.2624/20.03.2019; 

 raportul  nr.2625/20.03.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 raportul nr.2702/21.03.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;  

 prevederile art. 6 alin. (1) lit.c) și alin. (6)-(11) din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și poziției 

nr.30 din anexa nr.7 la aceeasi lege; 

 adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt nr.OT130742/18.03.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.2528/19.03.2019, cuprinzând modelul de calcul al sumelor de repartizat; 

 adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt nr.OT130750/19.03.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.2579/19.03.2019, privind estimarile pe anii 2020-2022 la sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a cotei de 17,5% din impozitul pe venit; 

 prevederile art. 18, art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 procesul - verbal înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 2619/20.03.2019 privind consultarea structurilor 

asociative ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv reprezentanții ACoR Olt, AOR Olt și AMR Olt; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art. 98 coroborat cu art.45 alin. 

(2) lit. a) si 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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzatoare cotei 

de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 și estimări pe anii 

2020-2022, conform anexei nr.1. 

Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022, 

conform anexei nr.2. 

 Art.3. Anexele nr.1-2 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice,  Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

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

Județene a Finanţelor Publice Olt, Unităților Administrativ-Teritoriale din județ, pentru aducerea la 

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

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                Contrasemnează, 

                                                              Secretar al Judeţului Olt 

                                                                Marinela - Elena ILIE 

 

SLATINA, 21.03.2019 

Nr. 28  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  30  voturi „pentru”. 

 

 

  

 



   

ANEXA nr. 1la H.C.J. nr. 28/21.03.2019 

 

 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019  

și estimări pe anii 2020-2022 

 

     
mii lei 

Nr. 

crt. 
Unități administrativ-teritoriale 

Suma 

repartizată 2019 

Estimări 

2020 2021 2022 

TOTAL 43.198 9.636 9.782 9.928 

1 JUDEȚUL OLT 19.582 0 0 0 

TOTAL MUNICIPII 0 226 238 250 

1 CARACAL 0 113 119 125 

2 SLATINA 0 113 119 125 

TOTAL ORASE 716 570 600 630 

1 BALŞ 0 95 100 105 

2 CORABIA 0 95 100 105 

3 DRĂGĂNEŞTI-OLT 1 95 100 105 

4 PIATRA-OLT 287 95 100 105 

5 POTCOAVA 428 95 100 105 

6 SCORNICEȘTI 0 95 100 105 

TOTAL COMUNE 22.900 8.840 8.944 9.048 

1 BĂBICIU 153 85 86 87 

2 BALDOVINEȘTI 213 85 86 87 

3 BĂLTENI 186 85 86 87 

4 BĂRĂȘTI 95 85 86 87 

5 BÎRZA 255 85 86 87 

6 BOBICEȘTI 259 85 86 87 

7 BRÎNCOVENI 253 85 86 87 

8 BRASTAVĂŢU 345 85 86 87 

9 BREBENI 186 85 86 87 

10 BUCINIȘU 160 85 86 87 

11 CĂLUI 204 85 86 87 

12 CÎRLOGANI 197 85 86 87 

13 CEZIENI 155 85 86 87 

14 CILIENI 245 85 86 87 

15 COLONEŞTI 132 85 86 87 

16 CORBU 165 85 86 87 

17 COTEANA 163 85 86 87 

18 CRÎMPOIA 326 85 86 87 

19 CUNGREA 37 85 86 87 

20 CURTIŞOARA 338 85 86 87 

21 DĂNEASA 323 85 86 87 

22 DEVESELU 188 85 86 87 

23 DOBREŢU 206 85 86 87 

24 DOBROSLOVENI 323 85 86 87 

25 DOBROTEASA 133 85 86 87 

26 DOBRUN 191 85 86 87 

27 DRĂGHICENI 186 85 86 87 

28 FĂGEŢELU 210 85 86 87 

29 FĂLCOIU 374 85 86 87 

30 FĂRCAŞELE 475 85 86 87 

31 GĂNEASA 308 85 86 87 

32 GÎRCOV 206 85 86 87 

33 GĂVĂNEŞTI 189 85 86 87 

34 GHIMPEŢENI 188 85 86 87 

35 GIUVĂRĂŞTI 133 85 86 87 

36 GOSTAVĂŢU 239 85 86 87 



37 GRĂDINARI 200 85 86 87 

38 GRĂDINILE 173 85 86 87 

39 GROJDIBODU 217 85 86 87 

40 GURA PADINII 162 85 86 87 

41 IANCA 282 85 86 87 

42 IANCU JIANU 412 85 86 87 

43 ICOANA 33 85 86 87 

44 IPOTEȘTI 214 85 86 87 

45 IZBICENI 355 85 86 87 

46 IZVOARELE 349 85 86 87 

47 LELEASCA 168 85 86 87 

48 MĂRUNŢEI 352 85 86 87 

49 MIHĂEŞTI 142 85 86 87 

50 MILCOV 206 85 86 87 

51 MORUNGLAV 239 85 86 87 

52 MOVILENI 290 85 86 87 

53 NICOLAE TITULESCU 184 85 86 87 

54 OBÎRŞIA 253 85 86 87 

55 OBOGA 191 85 86 87 

56 OPORELU 180 85 86 87 

57 OPTAŞI-MĂGURA 196 85 86 87 

58 ORLEA 189 85 86 87 

59 OSICA DE JOS 204 85 86 87 

60 OSICA DE SUS 449 85 86 87 

61 PÎRŞCOVENI 302 85 86 87 

62 PERIEŢI 195 85 86 87 

63 PLEŞOIU 220 85 86 87 

64 POBORU 163 85 86 87 

65 PRISEACA 184 85 86 87 

66 RADOMIREȘTI 241 85 86 87 

67 REDEA 174 85 86 87 

68 ROTUNDA 266 85 86 87 

69 RUSĂNEŞTI 368 85 86 87 

70 SÎMBUREŞTI 178 85 86 87 

71 SÂRBII-MĂGURA 185 85 86 87 

72 SCĂRIŞOARA 283 85 86 87 

73 SCHITU 163 85 86 87 

74 SEACA 184 85 86 87 

75 ŞERBĂNEŞTI 195 85 86 87 

76 SLĂTIOARA 59 85 86 87 

77 ŞOPÂRLIŢA 195 85 86 87 

78 SPINENI 112 85 86 87 

79 SPRÎNCENATA 209 85 86 87 

80 ŞTEFAN CEL MARE 179 85 86 87 

81 STOENEŞTI 206 85 86 87 

82 STOICĂNEŞTI 171 85 86 87 

83 STREJEŞTI 172 85 86 87 

84 STUDINA 254 85 86 87 

85 TĂTULEŞTI 196 85 86 87 

86 TESLUI 223 85 86 87 

87 TIA MARE 371 85 86 87 

88 TOPANA 222 85 86 87 

89 TRAIAN 293 85 86 87 

90 TUFENI 198 85 86 87 

91 URZICA 198 85 86 87 

92 VĂDASTRA 211 85 86 87 

93 VĂDĂSTRIŢA 306 85 86 87 

94 VÎLCELE 206 85 86 87 

95 VALEA MARE 271 85 86 87 

96 VĂLENI 210 85 86 87 

97 VERGULEASA 226 85 86 87 

98 VIŞINA 204 85 86 87 

99 VIŞINA NOUĂ 185 85 86 87 



100 VITOMIREŞTI 169 85 86 87 

101 VLĂDILA 181 85 86 87 

102 VOINEASA 205 85 86 87 

103 VULPENI 189 85 86 87 

104 VULTUREȘTI 199 85 86 87 
 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

    

                                                                                       Contrasemnează 

                                Secretarul Judeţului Olt   

                                                                                          Marinela-Elena ILIE 

   

                  Director Executiv          Şef Serviciu Buget,  

                Constanţa DUMITRU           Impozite și Taxe 

 

  

  ANEXA nr. 2 la H.C.J. nr. 28/21.03.2019 

  

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 

 

     
mii lei 

Nr. 

crt. 
Unități administrativ-teritoriale 

Sumă 

repartizată 2019 

Estimări 

2020 2021 2022 

TOTAL 364.909 38.542 41.923 44.554 

1 JUDEȚUL OLT 138.696 0 0 0 

TOTAL MUNICIPII 1.358 902 983 1.114 

1 CARACAL 1.358 451 491 557 

2 SLATINA 0 451 492 557 

TOTAL ORASE 30.529 2.280 2.460 2.880 

1 BALŞ 7.568 380 410 480 

2 CORABIA 5.682 380 410 480 

3 DRĂGĂNEŞTI-OLT 7.236 380 410 480 

4 PIATRA-OLT 3.589 380 410 480 

5 POTCOAVA 3.326 380 410 480 

6 SCORNICEȘTI 3.128 380 410 480 

TOTAL COMUNE 194.326 35.360 38.480 40.560 

1 BĂBICIU 1.540 340 370 390 

2 BALDOVINEȘTI 1.508 340 370 390 

3 BĂLTENI 1.376 340 370 390 

4 BĂRĂȘTI 912 340 370 390 

5 BÎRZA 1.910 340 370 390 

6 BOBICEȘTI 2.549 340 370 390 

7 BRÎNCOVENI 1.860 340 370 390 

8 BRASTAVĂŢU 5.383 340 370 390 

9 BREBENI 1.461 340 370 390 

10 BUCINIȘU 1.208 340 370 390 

11 CĂLUI 1.441 340 370 390 

12 CÎRLOGANI 1.927 340 370 390 

13 CEZIENI 1.100 340 370 390 

14 CILIENI 2.949 340 370 390 

15 COLONEŞTI 1.500 340 370 390 

16 CORBU 1.490 340 370 390 

17 COTEANA 1.415 340 370 390 

18 CRÎMPOIA 2.306 340 370 390 

19 CUNGREA 777 340 370 390 

20 CURTIŞOARA 2.543 340 370 390 



21 DĂNEASA 2.459 340 370 390 

22 DEVESELU 1.871 340 370 390 

23 DOBREŢU 1.460 340 370 390 

24 DOBROSLOVENI 3.028 340 370 390 

25 DOBROTEASA 943 340 370 390 

26 DOBRUN 1.354 340 370 390 

27 DRĂGHICENI 1.386 340 370 390 

28 FĂGEŢELU 1.485 340 370 390 

29 FĂLCOIU 3.042 340 370 390 

30 FĂRCAŞELE 3.364 340 370 390 

31 GĂNEASA 2.185 340 370 390 

32 GÎRCOV 1.854 340 370 390 

33 GĂVĂNEŞTI 1.664 340 370 390 

34 GHIMPEŢENI 1.329 340 370 390 

35 GIUVĂRĂŞTI 946 340 370 390 

36 GOSTAVĂŢU 1.814 340 370 390 

37 GRĂDINARI 2.089 340 370 390 

38 GRĂDINILE 1.229 340 370 390 

39 GROJDIBODU 2.095 340 370 390 

40 GURA PADINII 1.227 340 370 390 

41 IANCA 2.824 340 370 390 

42 IANCU JIANU 3.963 340 370 390 

43 ICOANA 673 340 370 390 

44 IPOTEȘTI 1.519 340 370 390 

45 IZBICENI 3.267 340 370 390 

46 IZVOARELE 3.372 340 370 390 

47 LELEASCA 1.188 340 370 390 

48 MĂRUNŢEI 2.958 340 370 390 

49 MIHĂEŞTI 1.007 340 370 390 

50 MILCOV 1.457 340 370 390 

51 MORUNGLAV 1.721 340 370 390 

52 MOVILENI 3.199 340 370 390 

53 NICOLAE TITULESCU 1.304 340 370 390 

54 OBÎRŞIA 2.851 340 370 390 

55 OBOGA 1.924 340 370 390 

56 OPORELU 1.276 340 370 390 

57 OPTAŞI-MĂGURA 1.389 340 370 390 

58 ORLEA 1.493 340 370 390 

59 OSICA DE JOS 1.444 340 370 390 

60 OSICA DE SUS 3.401 340 370 390 

61 PÎRŞCOVENI 2.432 340 370 390 

62 PERIEŢI 1.484 340 370 390 

63 PLEŞOIU 1.943 340 370 390 

64 POBORU 1.155 340 370 390 

65 PRISEACA 1.307 340 370 390 

66 RADOMIREȘTI 2.033 340 370 390 

67 REDEA 1.231 340 370 390 

68 ROTUNDA 1.881 340 370 390 

69 RUSĂNEŞTI 3.211 340 370 390 

70 SÎMBUREŞTI 1.263 340 370 390 

71 SÂRBII-MĂGURA 1.443 340 370 390 

72 SCĂRIŞOARA 2.021 340 370 390 

73 SCHITU 1.636 340 370 390 

74 SEACA 1.419 340 370 390 

75 ŞERBĂNEŞTI 1.576 340 370 390 

76 SLĂTIOARA 1.019 340 370 390 

77 ŞOPÂRLIŢA 1.384 340 370 390 

78 SPINENI 833 340 370 390 

79 SPRÎNCENATA 1.484 340 370 390 

80 ŞTEFAN CEL MARE 2.299 340 370 390 

81 STOENEŞTI 1.460 340 370 390 

82 STOICĂNEŞTI 1.410 340 370 390 

83 STREJEŞTI 1.532 340 370 390 



84 STUDINA 2.158 340 370 390 

85 TĂTULEŞTI 1.387 340 370 390 

86 TESLUI 1.877 340 370 390 

87 TIA MARE 2.626 340 370 390 

88 TOPANA 1.571 340 370 390 

89 TRAIAN 2.203 340 370 390 

90 TUFENI 1.563 340 370 390 

91 URZICA 2.668 340 370 390 

92 VĂDASTRA 1.492 340 370 390 

93 VĂDĂSTRIŢA 2.405 340 370 390 

94 VÎLCELE 1.781 340 370 390 

95 VALEA MARE 2.326 340 370 390 

96 VĂLENI 2.959 340 370 390 

97 VERGULEASA 2.302 340 370 390 

98 VIŞINA 1.994 340 370 390 

99 VIŞINA NOUĂ 1.338 340 370 390 

100 VITOMIREŞTI 1.260 340 370 390 

101 VLĂDILA 1.874 340 370 390 

102 VOINEASA 1.564 340 370 390 

103 VULPENI 1.663 340 370 390 

104 VULTUREȘTI 1.650 340 370 390 
 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

   Contrasemnează   

        Secretarul Judeţului Olt   

                                                                                            Marinela-Elena ILIE 

 

  

Director Executiv        Şef Serviciu Buget,  

  Constanţa DUMITRU    Impozite și Taxe  

 

 

 

 

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 FEBRUARIE 2019 

 

 
 

Având  în vedere: 

 expunerea de motive nr.2375/14.03.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.2376/ 14.03.2019; 

 raportul  nr.2377/ 14.03.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 raportul nr.2892/ 26.03.2019 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. 18409/12.03.2019, comunicat cu 

adresa nr. 18410/12.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2242/12.03.2019; 

 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 FEBRUARIE 2019, după cum urmează:   

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna 

FEBRUARIE 

2019 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

FEBRUARIE 

2019 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

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

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
411.901 67.322 479.223 108,64 4.411,11 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
223.050 50.957 274.007 55,96 4.896,48 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
284.304 53.251 337.555 57,28 5.893,07 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
223.518 57.778 281.296 49,00 5.740,73 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
264.994 78.979 343.973 77,54 4.436,07 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
234.812 39.131 273.943 42,00 6.522,45 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

DRĂGĂNEȘTI OLT 

128.905 33.711 162.616 35,00 4.646,17 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă BĂBICIU 
62.905 24.207 87.112 12,00 7.259,33 

 TOTAL 1.834.389 405.336 2.239.725 437,42 5.120,31 

 

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, 28.03.2019 

Nr.29   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30  voturi „pentru” și  1 „neparticipare la vot”.  

 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: aprobarea proiectului „VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!”,  

a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției Generale de Asistență Socială  

și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al proiectului 
 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 2491/18.03.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2492/18.03.2019 ; 

 raportul nr. 2493/18.03.2019  al Serviciului dezvoltare regională; 

 raportul nr. 2893/26.03.2019 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

 raportul nr. 2905/26.03.2019 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 



 raportul nr. 2932/27.03.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Prevederile contractului de finanțare nr. 128038/04.03.2019 pentru proiectul POCU/465/4/4/128038 - 

„VENUS - Împreună pentru  o viață în siguranță!”, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și  Agentia 

Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați; 

 Prevederile Acordului de Parteneriat încheiat între Agentia Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și 

Bărbați în calitate de lider de proiect și 42 parteneri –Anexa la contractul de finanțare nr. 128038/04.03.2019 

pentru proiectul POCU/465/4/4/128038 - „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”; 

 Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr. 18465/12.03.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.2249/12.03.2019, privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt la Proiectul POCU/465/4/4/128038 - „VENUS-Împreună pentru  o viață în 

siguranță!”; 

 Prevederile art.23 alin.(2) lit.f) și g), art.42, art.45, art.46 alin.(1) și art.47 din  Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

modificările și completările ulterioare  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul POCU/465/4/4/128038 - „VENUS-Împreună pentru  o viață în 

siguranță!”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, conform 

contractului de finanțare nr. 128038/04.03.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și 

Agentia Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. 

Art.2.(1).Se aprobă valoarea totală a proiectului „VENUS-Împreună pentru  o viață în 

siguranță!”, în  cuantum de 51.080.375,72 lei.  

(2). Se aprobă valoarea totala eligibilă a activităţilor derulate in cadrul proiectului de catre 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în cuantum de  1.137.174,76 lei, din 

care  valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri europene (FSE) în cuantum de 960.177,34 lei și 

valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național în cuantum de  154.253,92 lei. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie pentru cofinanțarea proiectului, respectiv 2% din valoarea 

eligibilă a  activităților derulate în cadrul proiectului de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, în cuantum total de 22.743,50 lei, reprezentând contribuția la cofinanțarea 

proiectului. 

Art 4. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în 

calitate de partener al proiectului ( Partener 31), conform Acordului de Parteneriat - Anexa la 

contractul de finanțare nr. 128038/04.03.2019 pentru proiectul POCU/465/4/4/128038 - „VENUS-

Împreună pentru  o viață în siguranță!”, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și  Agentia 

Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului dezvoltare regională din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

               Contrasemnează,  

                         Secretarul  Judeţului, 

                       Marinela-Elena ILIE  

Slatina, 28 martie 2019 

Nr. 30 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 de voturi “Pentru” 

 



 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea bugetului creditelor interne al Unității Administrativ-Teritoriale 

Județul Olt pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 
     

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr.2332/13.03.2019 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.2333/13.03.2019; 

 Raportul nr.2334/13.03.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 Raportul nr.2894/26.03.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;  

 Prevederile art. 19 alin. (1) lit.  a) și art. 61 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/25.10.2018 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 25.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării 

proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

 Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5649/23.01.2019 privind avizarea favorabilă a 

contractării de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt, a unei finanțări rambursabile interne în valoare 

de 25.000.000 lei; 

 Contractul de credit nr.2019013103/999/31.01.2019 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt 

și Banca Comercială Română; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), art. 97 coroborat cu art. 45 alin.(2) lit.a), art. 98 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 bugetul creditelor interne pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022, 

conform anexei nr 1. 

Art.2.  Se aprobă fisele obiectivelor de investitii:  

- „Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție DN65) - 

Verguleasa (intersecție DN67B)”;  

- „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural”; 

- „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean 

Olt”; 

- „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Bibioteca Județeană Olt „Ion 

Minulescu”, conform anexelor nr. 2-5. 

Art.3.  Anexele nr.1-5  fac parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului Buget, 

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

Finanţelor Publice Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                               Contrasemnează, 

                                                             Secretar al Judeţului Olt 

                                                               Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 28.03.2019 

Nr. 31 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 

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

 

 

http://www.cjolt.ro/


 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea documentației  tehnico-economice  pentru obiectivul  de investiții  

”Lucrări  în  vederea  obținerii  autorizației  de  securitate  la  incendiu  la   

Centrul  de  Integrare  prin Terapie  Ocupațională  Drăgănești – Olt” 

 
 

Având în vedere:     

- expunerea de  motive nr. 2475/18.03.2019, cu  privire  la  proiectul de hotărâre nr. 2476/18.03.2019; 

- raportul  nr. 2477/18.03.2019  al  Direcției Tehnice  și  Investiții;  

- raportul nr. 2895/26.03.2019 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat al județului; 

- raportul nr. 2898/26.03.2019 al  Comisiei  pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  

publice ecologice  și  protecția  mediului, conservarea  monumentelor  istorice  și  de  arhitectură; 

- raportul nr. 2909/26.03.2019 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie,  

protecție copii  și  culte; 

- proiectul nr. 17/2018  ”Lucrări  în  vederea  obținerii  autorizației de securitate la incendiu la Centrul  de  Integrare  

prin Terapie Ocupațională  Drăgănești – Olt”, faza D.A.L.I , elaborat de către  S.C. GENERAL PROIECT  S.R.L.; 

- prevederile art. 40  alin. (1),  art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale,  cu  

modificările și completările  ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5,  art. 7 alin. (2)  și  art. 9 din Hotărârea  Guvernului  nr. 907/2016 privind  etapele  

de  elaborare  și  conținutul-cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  

investiții  finanțate  din  fonduri  publice,  modificată  și completată prin Hotărârea Guvernului  nr. 79/2017; 

În  temeiul  prevederilor  art. 91  alin. (1) lit. b),  alin. (3) lit. f),  art. 97 alin. (1),  art. 98  coroborat  cu  art.45  

alin. (2) 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  documentația  tehnico-economică   pentru  obiectivul de investiții  ”Lucrări  

în  vederea  obținerii  autorizației  de  securitate  la  incendiu  la Centrul  de  Integrare  prin Terapie  

Ocupațională  Drăgănești – Olt”, faza D.A.L.I, cu  principalii indicatori  tehnico-economici,  prevăzuți  

în  anexa  care  face  parte  integrantă din  prezenta  hotărâre.      

Art. 2.  Prezenta  hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice 

Buget - Finanțe  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,                                                                                                 

                                                                Secretarul Județului 

                                                                                                               Marinela Elena Ilie 

Slatina, 28.03.2019 

Nr.32 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  31 de  voturi ”pentru”. 

 

                                                                                  Anexă  la Hotărârea  nr. 32/28.03.2019 

Principalii  indicatori  tehnico-economici 

pentru  obiectivul  de  investiții  ”Lucrări  în  vederea  obținerii  autorizației  de  securitate  la  

incendiu  la  Centrul  de  Integrare prin Terapie  Ocupațională  Drăgănești – Olt”   
 

1. Indicatori  economici: 

Valoarea totală (inclusiv TVA)                                                       416.578,23 lei   

 din  care :  

  - construcții-montaj                                                                 294.008,64 lei  

     2. Durata de realizare a investiției:                                                     6 luni 

     3. Indicatori tehnici: 



         Clădire Centru de  Integrare prin Terapie Ocupațională: 

 - regim de înălțime                                                                               S+P+1E 

- aria construită(Ac)         566,80 mp 

- aria  desfășurată(Ad)       1.503,60 mp 

- aria utilă(Au)       1.266,02 mp 

 Clădire centrala termică: 

- regim de înălțime                                                                                    P 

- aria construită(Ac)       57,96 mp 

- aria  desfășurată(Ad)       57,96 mp 

- aria utilă(Au)       46,50 mp 

Clădire stație  pompe  incendiu 

- regim de înălțime                                                                                    P 

- aria construită(Ac)       16,74 mp 

- aria  desfășurată(Ad)       16,74 mp 

- aria utilă(Au)       13,95 mp 

  Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                               Contrasemnează,                                                                                                 

                                                                                Secretarul  Județului 

                                                                                                                Marinela  Elena  Ilie 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde 

obținută de pe pajiști, pentru anul 2019 
           

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 1121/05.02.2019 cu privire la    proiectul de hotărâre nr. 1122/05.02.2019; 

- Raportul nr. 1123/05.02.2019 al Direcției Economice,  Buget –  Finanțe; 

- Raportul nr. 2926/27.03.2019 al comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public si privat al judeţului; 

-  Raportul nr. 2896/26.03.2019 al comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerț; 

- Raportul nr. 2906/26.03.2019 al comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement;                                       

- Prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 

modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 84 alin. (4), (5) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Adresa nr. 229/30.01.2019 a Direcției pentru Agricultură Județeană Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr. 829/30.01.2019; 

- Prevederile art. 7  alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) 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 stabilește prețul mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști aflate pe teritoriul 

județului Olt, pentru anul 2019, propus de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt, în sumă de 30 

lei/tonă. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în presa locală și se comunică Direcției Economice, Buget – 

Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, consiliilor locale de pe raza 



județului Olt, Direcției pentru Agricultură Județeană Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Olt. 
          

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                     Secretar al Judeţului   

                                                                                                                        Marinela-Elena ILIE  
Slatina, 28.03.2019 

Nr. 33 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi ”pentru” și două neparticipări la vot. 

 

 

HOTĂRÂRE 

   cu privire la: transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale 

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2669/20.03.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.2670/20.03.2019; 

- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr.2671/20.03.2019; 

- Raportul nr.2902/26.03.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.2907/26.03.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.2910/26.03.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.20833/19.03.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat 

Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.20834/19.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.2597/19.03.2019; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al DGASPC Olt nr.17216/14.12.2018 referitoare la încetare contract 

individual de muncă conform art.55, lit.b) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al DGASPC Olt nr.3102/14.02.2019 referitoare la încetare contract 

individual de muncă conform art.55, lit.b) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al DGASPC Olt nr.3172/14.02.2019 referitoare la modificare 

contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3), lit.b), c) și e) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Dispoziției Directorului general al DGASPC Olt nr.3175/14.02.2019 referitoare la modificare 

contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3), lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al DGASPC Olt nr.3203/14.02.2019 referitoare la modificare 

contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3), lit.b), c) și e) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.3/19.03.2019; 

- 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 art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.2 alin.(1) și alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Anexa nr.II - Familia Ocupațională 

de Funcții Bugetare "Sănătate și Asistență Socială) și Anexa nr.VIII - Familia Ocupațională de Funcții Bugetare 

"Administrație,, la legea-cadru;  



- prevederile art.32 alin.(4) lit.g) și art.33 alin.(3) lit.g) 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 Regulamentul înscris în anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018; 

- 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 a 

statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 

organigramelor, numărului de personal și a 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, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d) alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.2 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 și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
  

Art.1. Se aprobă transformarea unor posturi vacante aferente personalului contractual din statele 

de funcții ale unor servicii sociale, fără personalitate juridică, din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Statele de funcții pentru unele dintre serviciile sociale, fără personalitate juridică, din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înscrise în anexele nr.32, 

nr.39, nr.45, nr.46, nr.51, nr.54 și nr.55 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile articolului nr.1 

din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.04.2019 și 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 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 28.03.2019 

Nr.34 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru” și o neparticipare la vot 

 

 

                                                  Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr.34/28.03.2019 

 

Transformări de posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale, fără personalitate 

juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  
 

1. Centrul de îngrijire și asistență Spineni  
 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 

cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Ocupat/

Vacant 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se 

transformă 

80 Vacant Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională IV 

Inspector de specialitate, nivel 

studii S, grad profesional I 
 



2. Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie 

Slatina 
                            

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 

cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Ocupat/
Vacant 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se 

transformă 

11 Vacant Psiholog, nivel studii S, 

grad profesional  practicant 

Psiholog, nivel studii S, 

grad profesional stagiar 
 

3. Casele de tip familial „Sf. Nicolae” Caracal  
 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 

cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Ocupat/V

acant 

 

Funcția contractuală 

de execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se 

transformă 

23  Vacant Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, 

grad profesional debutant 
 

4. Casele de tip familial „Sf. Maria” Balș  
 

Poziția din Statul de funcții aprobat 

prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Ocupat/V

acant 

 

Funcția contractuală 

de execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se transformă 

53 Vacant  Îngrijitoare, nivel studii G Educator, nivel studii PL 

 

58 

 

Vacant 

Muncitor necalificat, 

nivel studii G, treaptă 

profesională I 

Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională I 

 

5. Centrul maternal „Adelina” Slatina  
 

Poziția din Statul de funcții aprobat 

prin HCJ Olt nr.88/2016 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Ocupat/

Vacant 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se 

transformă 

12 Vacant Îngrijitoare, nivel studii G Infirmieră, nivel studii G, 

treaptă profesională debutant 

6. Complex servicii „Amicii” Slatina  
 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt nr.88/2016 

cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Ocupat/

Vacant 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se 

transformă 

2 Vacant Asistent social, nivel studii S, 

grad profesional principal 

Asistent social, nivel studii 

S, grad profesional debutant  
 

7. Complex servicii „Sf. Elena” Corabia  
 

Poziția din Statul de funcții 

aprobat prin HCJ Olt 

nr.88/2016 cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Ocupat/

Vacant 

 

Funcția contractuală de 

execuție existentă 

 

Funcția contractuală de 

execuție în care se 

transformă 

23 Vacant Infirmieră, nivel studii G Educator, nivel studii SSD, 

grad profesional debutant  

26  Vacant Muncitor calificat, nivel studii 

G, treaptă profesională II 

Îngrijitor, nivel studii G, 

treaptă profesională debutant 
 

PREȘEDINTE 

                                                                   Marius OPRESCU 

                                                                                                     ȘEF SERVICIU 

                                                                                                   Serviciul Resurse Umane și 

                                                                                            Managementul Unităților Sanitare 

                                                                                                                  Angela NICOLAE 
 



 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Județului Olt 

și a situațiilor financiare pe anul 2018 
 

Având în vedere: 

 expunerea de motive nr. 2470/18.03.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2471/18.03.2019; 

 raportul nr.2472/18.03.2019  al Direcției Economice, Buget - Finanțe; 

 raportul nr.2927/27.03.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

 Prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și rectificările  

ulterioare; 

  Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat  pe anul 2018; 

 Prevederile Ordinului comun nr. 244/2651/2010 al Ministrului Administrației și Internelor și Ministrului 

Finanțelor Publice pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) și 

ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 

 Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 

instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și 

pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, 

În temeiul art. 91, alin (1), lit. b, alin. (3), lit. a și art. 97, alin. (1) și art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. a) 

și art. 115 alin (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă Conturile de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.12.2018, conform 

anexelor nr. 1 – 5. 
Art.  2. Se aprobă Situațiile financiare la data de 31.12.2018, conform anexelor nr. 6 – 19. 

Art.  3. Anexele  nr. 1 - 19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Olt  pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 

Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                                                             Contrasemnează, 

                                                                                                     Secretarul Județului Olt 

                                                                                                       Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 28.03.2019  

Nr.35 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31  voturi „pentru”. 

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

  

HOTĂRÂRE 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012  privind actualizarea 

componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a componenței 

Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei 
                         

Având în vedere: 

- Expunerea de motive  nr.2730/21.03.2019 cu privire la  Proiectul de hotarâre  nr.2731/21.03.2019; 

http://www.cjolt.ro/


- Raportul nr. 2732/21.03.2019, al Arhitectului Șef al Județului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică,  realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 

protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice  şi de arhitectură  nr 2899/26.03.2019; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor omului şi 

relaţii cu cetăţenii nr.2903/26.03.2019;   

- Raportul  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice si comerț nr.2897/26.03.2019; 

- Adresa Direcției Județene pentru Cultură Olt nr.127/19.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1546/19.02.2019; 

- Adresa Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare  nr.682/19.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1359/19.02.2019; 

- Adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Olt  nr.425/20.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1359/20.02.2019;                     

- Adresa Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt nr.875/07.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.1359/08.03.2019; 

- Adresa Secției de Drumuri Naționale Slatina nr.853/20.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1359/21.02.2019;     

- Adresa Direcției Silvice Olt  nr. 10425/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1359/06.03.2019;  

- Adresa Distrigaz Sud Rețele-Direcția Regională Vest nr.  1341/25.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.1359/28.02.2019; 

- Adresa Telekom România Communications SA nr. 1359/13.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1359/18.02.2019;                        

- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Olt nr.1825/18.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.1359/19.02.2019; 

- Adresa SC Distribuție Energie Oltenia SA nr.RO10/0T/10619/22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.1359/23.02.2019;                         

- Adresa Agenției de Protecție a Mediului Olt nr. 1656/06.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1359/06.03.2019;                      

- Adresa Administrației Bazinale de Apă Olt-Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt nr. 1435/22.02.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1359/22.02.2019;                       

- Adresa Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea-Sistemul Hidrotehnic Independent  Olt, nr. 

331/22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1359/22.02.2019;                    

- Adresa SC Compania de Apă Olt SA nr.2795/210/21.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1359/21.02.2019;                        

- Adresa Serviciului de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0360 Slatina nr.620175/18.02.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1359/19.02.2019;                        

- Adresa Ordinului Arhitecților din România nr.13/19.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.1359/20.02.2019;                       

- Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt nr.4307100/21.02.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1359/21.02.2019;                        

- Prevederile art. 37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,  cu modificările si 

completările ulterioare;  

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.312/14.06.2018, referitoare la încetare de drept raport de 

serviciu;  

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 343/19.07.2018, cu privire la incadrare în funcție de execuție 

aferentă personalului contractual și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția  Președintelui Consiliului Județean Olt nr.13/15.01.2019 referitoare la numirea în funcție publică de 

conducere și stabilire drepturi salariale; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.f), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit.e)  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 Anexa nr.1 și anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind 

actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a componenței 



Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu modificările 

ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexa nr.1 și anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.II Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III Prezenta hotărâre se  comunică Arhitectului Şef al judeţului Olt, Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului și disciplina în construcții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, membrilor comisiei tehnice și membrilor secretariatului comisiei tehnice, în vederea 

aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt. 
 

                                                               PREȘEDINTE 

                                                            Marius OPRESCU 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                           Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 28.03.2019 

Nr. 36   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr  de  31  voturi „pentru”. 

 

ANEXA NR.1 la H.C.J.Olt nr. 36/28.03.2019 

 

COMPONENȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI                                                       

ȘI URBANISM 
      

Nr. 

crt 

Numele si 

prenumele 

Funcția 

publică 

Funcția în comisie 

1 Marius Oprescu Președinte C.J.Olt Președinte 

2 Virgil Delureanu Vicepreședinte C.J.Olt Vicepreședinte 

3 Ovidiu Marian Davidescu Arhitect Șef  C.J.Olt Secretar 

4 Drăgănescu Mihaela Șef SUATDC Membru 

5 Netcu Costinel Șef serviciu Membru 

6 Iorga Gheorghe 

Comănescu Laurențiu 

Direcția Județeană pentru Cultură Olt Membru 

Supleant 

7 Vruse Cristian Dan 

Puchiu Gabriel 

Agenția Națională de Îmbunătățiri 

Funciare 

Membru 

Supleant 

8 Coteț Adriel 

Bălașa Constantin 

Direcția Silvică Olt Membru 

Supleant 

9 Mitrache Victoria 

Duțescu Daniel 

Secția de Drumuri Naționale 

Slatina 

Membru 

Supleant  

10 Cîrstea Smaranda 

Dumitrache Carmen 

Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Olt 

Membru 

Supleant 

11 Protopopescu Claudiu 

Ifrim Ilie 

Distrigaz Sud Rețele-Direcția Regională 

de  Vest 

Membru 

Supleant 

12 Neagu Florin 

Badea Ilie 

Năstase Gina 

Telekom Communications     România 

SA 

Membru 

Supleant 

Supleant 

13 Mateica Magda 

Ispas Carmen 

Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Olt 

Membru 

Supleant 

14 Grigorie Viorel 

Ilie Vasile 

Distribuție Energie Oltenia SA Membru 

Supleant 

15 Popa Marius 

Zulufoiu Elena 

Agenția pentru Protecția Mediului Olt Membru 

Supleant 

16 Păduraru Tudor  

Gheorghiu Flavius 

Administrația Bazinală de Apă Olt-

Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt 

Membru 

Supleant 

17 Brînaru Gheorghiță 

Giugiuc Alexandru 

Administrația Bazinală de Apă Argeș-

Vedea-Sistemul Hidrotehnic 

Independent Olt 

Membru 

Supleant 

18 Vasiloaica Jan 

Ștefan Cristian 

Direcția pentru Agricultură Județeană 

Olt 

Membru 

Supleant 

19 Iancu Florea 

Patranic Marian 

SC Compania de Apă Olt SA Membru 

Supleant 

20 Golea Florin Cristian 

Cătănoiu George 

Serviciul de Telecomunicații Speciale-

UM 0360 Slatina 

Membru 

Supleant 



21 Ionescu Lazăr 

Mitrache Severică 

Ordinul Arhitectilor din Romănia Membru 

Supleant 

22 Sofia Marian Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

Matei Basarab al Județului Olt 

Membru 

23 Grecu Ion Cătălin Președinte comisia pentru organizarea și 

dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia 

mediului,conservarea monumentelor 

istorice  şi de arhitectură 

Membru 

 

                       

ANEXA nr.2 la  H.C.J Olt nr. 36/28.03.2019 

SECRETARIATUL COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI 

URBANISM 
 

          - VOICU MARCELA                                        - Consilier superior 

      Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții 

         - POPESCU LACRAMIOARA VERGINICA     - Consilier superior  

      Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții 

         - CIUGULEA TEODORA                                  - Consilier IA       

      Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții 

         - NICULA CORNEL                                          - Inspector superior       

      Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții  
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                            SECRETARUL JUDEȚULUI 

                                                                                          Marinela-Elena ILIE 

           ARHITECT ȘEF 

 Ovidiu Marian DAVIDESCU              

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2689/21.03.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 2690/21.03.2019; 

- Adresa nr. 767/12.03.2019 a Primăriei comunei Corbu, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

2250/12.03.2019; 

- Raportul nr. 2691/21.03.2019 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt; 

- Raportul nr. 2900/26.03.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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

- Raportul nr. 2904/26.03.2019 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;  

- Raportul nr. 2921/27.03.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;   

- 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 Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703. 

(2) Darea în administrare a părților din zona drumului prevăzute la alin.(1) se face pentru 

realizarea de către Consiliul Local al comunei Corbu a proiectului „Amenajare scurgere ape - șanțuri 

betonate și podețe acces din beton pe DJ 703 în comuna Corbu, județul Olt”. 

(3) Părțile din zona drumului care se dau în administrare sunt situate în intravilanul comunei 

Corbu, pe ambele părți ale drumului județean DJ 703, de la km 68+300 la km 75+200, respectiv de la 

km 76+850 la km 77+750.  

Art.2. După recepția finală a lucrărilor prevăzute la art.1 alin.(2), părțile din zona drumului 

județean DJ 703 date în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, se retransmit în 

administrarea Consiliului Județean Olt. 

Art.3. Predarea-primirea părților din zona drumului prevăzute la art.1 se face pe bază de 

protocol încheiat între Consiliul Județean Olt și Primăria comunei Corbu, 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 Corbu, 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, 28.03.2019 

Nr. 37 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru 

perioada 01.03.2018 – 31.12.2018 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, instituție 

publică de cultură, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, precum și 

cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și 

desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2741/21.03.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.2742/21.03.2019; 

- Raportul nr.2743/21.03.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr. 2934/27.03.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.2919/27.03.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- adresa nr.2337/13.03.2019 prin care Consiliul Județean Olt i-a solicitat domnului Cornel Popescu – manager al 

Muzeului Județean Argeș, acordul pentru a participa, în calitate de membru, la lucrările comisiei de evaluare și, de 

asemenea, să desemneze un specialist din cadrul muzeului, pentru a face parte din comisia de soluționare a 

contestațiilor la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt; 

- adresa nr.2338/13.03.2019 prin care Consiliul Județean Olt i-a solicitat domnului Mirea Pavel – manager al 

Muzeului Județean Teleorman, acordul pentru a participa, în calitate de membru, la lucrările comisiei de evaluare 

și, de asemenea, să desemneze un specialist din cadrul muzeului, pentru a face parte din comisia de soluționare a 

contestațiilor la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt; 



- adresa nr.2342/13.03.2019 prin care Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare a solicitat 

Serviciului Juridic – Contencios și Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, să desemneze câte o persoană din cadrul serviciului/direcției, pentru a face parte din 

secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt; 

- adresa nr.2342/14.03.2019 prin care Serviciul Juridic – Contencios a desemnat o persoană ca membru în 

secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt; 

- adresa nr.2342/14.03.2019 prin care Direcția Economică, Buget-Finanțe a desemnat o persoană ca membru în 

secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt; 

- adresa Muzeului Județean Argeș nr.320/14.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.2337/19.03.2019; 

- adresa Muzeului Județean Teleorman nr.186/14.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.2388/19.03.2019; 

- Contractul de management, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.1910/20.02.2018 și la Muzeul Județean 

Olt sub nr.142/20.02.2018, cu modificările ulterioare, încheiat între domnul Marius Oprescu, Președintele 

Consiliului Județean Olt și domnul Laurențiu – Gerard GUȚICĂ – FLORESCU, directorul (managerul) Muzeului 

Județean Olt, pentru perioada 01.03.2018 – 01.03.2021; 

- prevederile art.25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată; 

- prevederile art.4, art.15 alin.(1), art.36, art.37, art.38 alin.(1)-(3) și art.39-43 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.II din Ordonanţa de urgenţă nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.185/2014; 

- prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut în anexa 

nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 

evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 

activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, 

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.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 

01.03.2018 – 31.12.2018 a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură, 

cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, conform anexei nr.1. 

Art.2. Se desemnează comisia de evaluare, secretariatul comisiei de evaluare și comisia de 

soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală pentru perioada 01.03.2018 – 31.12.2018 a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, 

din subordinea Consiliului Județean Olt, conform anexei nr.2. 

Art.3. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Olt, Muzeului Județean Olt și persoanelor nominalizate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, 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 28.03.2019 

Nr.38 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de   31  voturi “pentru”  

 

 



Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 38/28.03.2019 

 

Regulament de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.03.2018 – 

31.12.2018 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură,  

cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean   
 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 
 

Art.1. Evaluarea managementului de către Consiliul Județean Olt, denumit în continuare autoritatea, pentru 

Muzeul Județean Olt, denumit în continuare instituție, se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea 

nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu 

prevederile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului prevăzut în anexa 

nr.2 la Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfășurare a evaluării 

managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a 

modelului-cadru al contractului de management, precum și cu cele ale prezentului regulament. 

Art.2. Prezentul regulament reglementează procedura prin care Consiliul Județean Olt verifică modul în care au 

fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate pentru Muzeul 

Județean Olt în perioada 01.03.2018 – 31.12.2018.  

Art.3. Evaluarea anuală a managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de managerul 

Muzeului Județean Olt și depus la autoritate în termen de 30 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale.  

Art.4. Evaluarea anuală a managementului este organizată în două etape, astfel:  

a) prima etapă: analiza raportului de activitate; 

b) a doua etapă: susținerea raportului de activitate, de către manager, în cadrul unui       interviu desfășurat la 

sediul autorității sau al instituției, conform deciziei autorității.  

Art.5. Evaluarea anuală a managementului se desfășoară conform următorului calendar:  

a) 01.04.2019 – 04.04.2019 – întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei de evaluare;   

b) 05.04.2019 – 12.04.2019 – analiza și notarea raportului de activitate și a referatelor-analiză de către comisia de 

evaluare;  

c) 15.04.2019 – susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;  

d) aducerea la cunoștința managerului, în scris, a rezultatului evaluării, a notei şi a concluziilor raportului 

întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform prevederilor 

art.41 alin.(3) din ordonanța de urgență; 

e) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;  

f) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de ore de la 

expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.  

 

CAPITOLUL II 
  Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare 

 

Art.6. (1) Pentru desfășurarea evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Olt, la nivelul Consiliului 

Județean Olt se înființează o comisie de evaluare.  

(2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este formată din trei membri, este desemnată prin 

hotărâre a Consiliului Județean Olt și este compusă dintr-un reprezentant al autorității și 2 specialiști în domeniul de 

activitate al instituției al cărei management este evaluat. 

(3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin.(2) se face de către Consiliul Județean Olt, ținând cont de 

domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a instituției pentru care se 

organizează evaluarea.  

(4) Comisia îşi desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității sau al instituției, conform deciziei 

autorității.  

Art.7. (1) Nu poate fi desemnată ca membru în comisie persoana care se află în una dintre următoarele 

situații:  
a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi 

membrii în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;  

b) a avut în ultimii 2 ani sau are, în perioada de derulare a procedurii de evaluare, raporturi contractuale încheiate 

cu instituţia publică de cultură pentru care se face evaluarea managementului;  

c) a avut, în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu managerul 

evaluat.  

lnk:ORU%20GUV%20189%202008%200
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(2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluţionare a 

contestaţiilor.  

(3) Membri comisiilor şi membrii secretariatului comisiei de evaluare au obligaţia de a depune, la momentul 

luării la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate 

potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând 

documentele ce privesc organizarea evaluării.  

(4) În cazul existenței unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să informeze de îndată 

autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia din comisie.  

(5) În situația în care membrul comisiei nu a depus declarația prevăzută la alin.(3) sau nu şi-a îndeplinit obligația 

prevăzută la alin.(4), autoritatea va dispune încetarea calității de membru al comisiei.  

(6) Încălcarea dispozițiilor alin.(1)-(5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.  

Art.8. (1) Membrii comisiei au următoarele atribuții:  
a) studiază individual documentele primite în format electronic și pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;  

b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi stabilesc 

punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se vor nota raportul de activitate şi interviul;  

c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin 

acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-

analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate;  

e) se deplasează, după caz, la sediul Muzeului Județean Olt, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu 

majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;  

f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;  

g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager;  

h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări 

pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management;  

i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei.  

(2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor, echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate şi 

interviului, este validată de membrii comisiei.  

(3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor comisiei sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin 

24 ore înainte de desfăşurarea acestora.  

Art.9. (1) Membrii comisiei de evaluare au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor 

principii:  
a) aplicarea corectă a legii;  

b) prioritatea interesului public;  

c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, 

corectitudine şi conștiinciozitate;  

d) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes 

politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;  

e) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;  

f) principiul integrităţii morale.  

(2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligaţii:  
a) să cunoască prevederile prezentului regulament, precum şi conţinutul proiectului de management aprobat de 

autoritate;  

b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice 

care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;  

c) să participe la şedinţele de lucru şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, 

în condiţiile legii;  

d) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;  

e) să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfăşurării procedurii de evaluare;  

f) să informeze de îndată, în scris, autoritatea, în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate;  

g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art.12 alin.(5). 

Art.10. (1) Mandatul de membru al comisiei încetează:  
a) după finalizarea evaluării activităţii managerului;  

b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament;  

c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;  

d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;  

e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;  

f) în situaţia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declaraţia prevăzută la art.7 alin.(3) sau nu şi-a 

îndeplinit obligaţia prevăzută la art.7 alin.(4);  
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g) în alte situaţii prevăzute de lege.  

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.b)-g), dacă acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea 

desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art.16 alin.(2) din ordonanța de urgenţă.  

(3) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. b)-g), dacă acestea au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua 

procedura de evaluare.  

(4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al comisiei, 

autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de evaluare.  

Art.11. (1) În activitatea sa, comisia este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt desemnați prin 

hotărâre a Consiliului Județean Olt, după cum urmează:  

a) un reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt;  

b) un reprezentant al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, care are atribuții de coordonare a activității instituției al cărei management este 

evaluat;  

c) un reprezentant al Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt; 

d) un reprezentant al Serviciului Juridic – Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt. 

(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:  
a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea evaluării, înaintează membrilor comisiei raportul 

de activitate şi proiectul de management;  

b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane şi de 

managementul instituției, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, întocmește procesele-

verbale pentru fiecare etapă şi consemnează notele acordate;  

b)¹ reprezentantul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul secretariatului 

comisiei întocmește referatul-analiză cu privire la managementul resurselor umane; 

b)² reprezentantul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare care are atribuții de 

coordonare a activității instituției al cărei management este evaluat, din cadrul secretariatului comisiei, întocmește 

referatul-analiză cu privire la programele/proiectele realizate și managementul instituției; 

b)³ reprezentantul Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul secretariatului comisiei întocmește referatul-

analiză cu privire la managementul financiar; 

b)⁴ reprezentantul Serviciului Juridic – Contencios verifică respectarea prevederilor legale ținând seama de 

dispozițiile ordonanței de urgență și întocmește contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei 

de evaluare, ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ai secretariatului beneficiază de o indemnizație în 

cuantum de 10% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean Olt, precum şi de decontarea cheltuielilor de 

transport, cazare şi diurnă,  după caz,  plătite din bugetul autorității; 

c) pune la dispoziția membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declarația de confidențialitate şi 

imparțialitate și ține evidența acestor documente;  

d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea 

să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;  

e) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei şi secretariatului 

acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform 

prevederilor legale în vigoare;  

f) participă la ședințele comisiei, fără drept de vot;  

g) redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se atașează raportul comisiei de evaluare;  

h) aduce la cunoștința managerului, în scris, rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de 

comisia de evaluare;  

i) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;  

j) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul autorității, a rezultatului final al evaluării, în 

termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării 

acestora;  

k) asigură, potrivit domeniului de competență, consilierea comisiei în timpul desfășurării interviului, răspunzând 

la întrebările acesteia;  

l) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art.12 alin.(5).  

 

CAPITOLUL III 

  Analiza și notarea rapoartelor de activitate 
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Art.12. (1) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor şi subcriteriilor 

prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorității, cu luarea în considerare a modelului prevăzut în anexa 

nr.4 din Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/2015. 

(2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale.  

(3) Evaluarea se face prin acordarea, de către fiecare membru al comisiei, a unei note - nota A, de la 1 la 10, 

pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare 

membru al comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.  

(4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2 = . . . . . . .  

(5) În situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membri comisiei de 

evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 2 puncte între notele 

acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.  

(6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:  
 

[Rezultatul final] = (nota1 + nota2 + nota3)/3 
 

(7) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat nesatisfăcător.  

(8) Rezultatul evaluării anuale, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cunoștința 

managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.  

 

CAPITOLUL IV 

Soluționarea contestațiilor 
 

Art.13. (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii 

privind organizarea şi desfășurarea evaluării şi să le depună la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 

data comunicării rezultatului evaluării.  

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea 

acestora, de către o comisie de soluționare a contestațiilor. 

(3) La nivelul autorității se înființează o comisie de soluționare a contestațiilor pentru instituția al cărei 

management este evaluat, cu respectarea prevederilor art.21 din ordonanța de urgență. 

Art.14. (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din trei membri, desemnați prin hotărâre a 

Consiliului Județean Olt, respectiv: un reprezentant al autorității și doi specialiști în domeniul de activitate al instituției al 

cărei management este evaluat.  

(2) Nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor membri care au făcut parte din comisia de 

evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare.  

(3) Membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor li se aplică în totalitate prevederile art.7.  

(4) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:  

a) verifică depunerea contestației, în termenul prevăzut de lege;  

b) analizează contestația depusă;  

c) întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor;  

d) asigură comunicarea răspunsului la contestație, în termenul legal, contestatorului.  

 

CAPITOLUL V 
  Comunicarea rezultatului evaluării 

 

Art.15. (1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data 

soluționării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității.  

(2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Olt.  

 

CAPITOLUL VI 

Dispoziții finale 
 

Art.16. După finalizarea procedurii de evaluare, Consiliul Județean Olt va afișa pe site-ul instituției raportul de 

activitate.  

Art.17. Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum şi membrii 

secretariatului vor beneficia, conform art.52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în cuantum de 10% din 

indemnizația Președintelui Consiliului Județean Olt, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, 

după caz, plătite din bugetul autorității, pe baza unor contracte civile de prestări de servicii conform prevederilor Codului 

civil.  

Art.18. Toate documentele aferente organizării și desfășurării evaluări managementului se înregistrează și se 

păstrează în arhiva Consiliului Județean Olt, conform prevederilor legale în vigoare.  
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Art.19. Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Ordonanței 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. 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 
 

Șef serviciu 

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

Angela NICOLAE 

                                                         

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/28.03.2019 

 

Desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea  

comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală pentru perioada 01.03.2018 – 

31.12.2018 a managementului pentru Muzeul Județean Olt - instituție publică de cultură,  

cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt  
 

 

a) Se desemnează comisia de evaluare la evaluarea anuală (01.03.2018 – 31.12.2018) a managementului 

Muzeului Județean Olt, în următoarea componență: 

- Președinte: Nicolae Angela - șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul  

Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Cornel Popescu - manager al Muzeului Județean Argeș; 

- Membru: Pavel Mirea  - manager al Muzeului Județean Teleorman. 

b) Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală (01.03.2018 – 31.12.2018) a 

managementului Muzeului Județean Olt, în următoarea componență: 

- Președinte: Bocai Laura  - consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane și 

          Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

- Membru: Măndescu Dragoș  - Muzeul Județean Argeș; 

- Membru: Borțun Rodin-Cătălin  - muzeograf - Muzeul Județean Teleorman. 

c) Se desemnează secretariatul comisiei de evaluare la evaluarea anuală (01.03.2018 – 31.12.2018) a 

managementului Muzeului Județean Olt, în următoarea componență: 

Lăzărescu Cătălin-George - inspector, grad profesional asistent, Serviciul Resurse  

Umane și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

Albulescu Ramona – Ioana   - referent, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane  

și Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 

Dumitru Constanța  - director executiv al Direcției Economice, Buget – Finanțe,  

Consiliul Județean Olt;   

Ștefănescu Ana Venera - șef serviciu, Serviciul Juridic – Contencios, Consiliul Județean Olt. 
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

Șef serviciu 

Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 

Angela NICOLAE 
                                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 19/28.02.2019  

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

Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703C 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2692/21.03.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 2693/21.03.2019; 

- Adresa nr. 1082/20.03.2019 a Primăriei comunei Cungrea, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

2643/20.03.2019; 
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- Raportul nr. 2694/21.03.2019 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt; 

- Raportul nr. 2901/26.03.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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

- Raportul nr. 2922/27.03.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;   

- Raportul nr. 2929/27.03.2019 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; 

- 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.I. Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 19/28.02.2019 cu 

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

comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703C, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

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

ambele părți ale drumului județean DJ 703C, de la km 50+000 la km 50+500”.  

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

specialitate al Consiliului Județean Olt și Consiliului Local al comunei Cungrea, 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, 28.03.2019 

Nr. 39 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea înființării unui post contractual în statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobarea numărului de posturi, precum și cu privire 

la modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.2760/22.03.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.2761/22.03.2019; 

- Raportul nr.2762/22.03.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.2928/27.03.2019 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget – Finanțe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Raportul nr.2930/27.03.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.2935/27.03.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Referatul Biroului Informatică și Administrativ – Direcția Economică, Buget – Finanțe nr.2733/21.03.2019 

privind necesitatea înființării unui post  în cadrul Compartimentului Administrativ al Biroului Informatică și 

Administrativ; 



- prevederile art.III alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea 

Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.104 alin.(1) lit.a) și c), alin.(2) lit.a) și alin.(4) lit.a) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, cu modificările 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.178/25.10.2018 cu privire la transformare posturi vacante în 

statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.210/20.12.2018 cu privire la transformare posturi vacante în 

statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.6/31.01.2019 cu privire la transformare post vacant în statul de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit. a) și 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 și completările 

ulterioare, 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă înființarea unui post contractual de execuție de inspector de specialitate, grad 

profesional IA, nivel studii S în cadrul Compartimentului Administrativ al Biroului Informatică și 

Administrativ – Direcția Economică, Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt. 

Art.2. Se aprobă numărul de 155 de posturi, pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, ca urmare a suplimentării acestuia cu un post, astfel cum a fost aprobat la art.1 din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

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

ulterioare, se modifică, se completează și se înlocuiesc cu organigrama și statul de funcții înscrise în 

anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.04.2019 și se comunică: arhitectului șef 

al județului, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor 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 28.03.2019 

Nr.40 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru”. 

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

 

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.2858/26.03.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre  nr.2859/26.03.2019;  

http://www.cjolt.ro/


 Raportul nr.2860/26.03.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 Raportul nr.2931/27.03.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 Raportul nr.2936/27.03.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 Raportul nr.2920/27.03.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

 adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.6977/04.03.2019, nr.8157/07.03.2019, nr.9251/19.03.2019 și 

nr.9834/26.03.2019 înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.2024/05.03.2019, nr.2181/11.03.2019, 

nr.2649/20.03.2019 și nr.2857/26.03.2019; 

 Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina                                  nr.11/26.02.2019, 

nr.12/26.02.2019, nr.23/26.02.2019, nr.24/26.02.2019, nr.9/01.03.2019, nr.3/05.03.2019, nr.6/25.03.2019 și 

nr.34/25.03.2019; 

 prevederile Deciziilor Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.146/12.02.2019, nr.173/ 

27.02.2019, nr.174/27.02.2019, nr.175/27.02.2019, nr.176/27.02.2019, nr.177/27.02.2019, nr.212/ 06.03.2019, 

nr.253/25.03.2019, nr.254/25.03.2019 și nr.255/25.03.2019 referitoare la promovare și schimbare loc 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 01.03.2019, se aprobă transformarea a 6 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: 

- postul de medic rezident an V, specialitatea ortopedie pediatrică, nivel studii S de la Secția 

chirurgie și ortopedie infantilă (poziția nr.384 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 specialist, specialitatea 



ortopedie pediatrică, nivel studii S; 

- postul de psiholog specialist, specialitatea psihologie, nivel studii S de la Secția psihiatrie 

(poziția nr.1138 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 principal, specialitatea psihologie, nivel studii S; 

- posturile de psiholog specialist, specialitatea psihologie, nivel studii S de la Centrul de Sănătate 

Mintală (pozițiile nr.1911, nr.1912 și nr.1913 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 posturi de psiholog principal, 

specialitatea psihologie, nivel studii S; 

- postul de muncitor calificat - bucătar, treaptă III, nivel studii G de la Serviciul administrativ, 

aprovizionare - transport (poziția nr.2236 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 muncitor calificat- bucătar, treapta II, nivel 

studii G. 

Art.2. Începând cu data de 11.03.2019, se aprobă mutarea a 2 posturi din Statul de funcţii al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

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

- postul vacant de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii 

PL de la Compartiment chirurgie toracică (poziția nr.378 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 chirurgie generală; 

- postul de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Secția chirurgie 

generală (poziția nr.483 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 chirurgie toracică. 

Art. 3. Începând cu data de 01.04.2019, se aprobă mutarea a 3 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: 

- posturile de șofer autosanitară, treaptă II, nivel studii M de la Serviciul administrativ, 

aprovizionare – transport (pozițiile nr.2260 și nr.2261 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 pneumologie – Scornicești; 

- postul de asistent principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la Unitatea de 

Primire Urgențe (poziția nr.1384 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 Serviciul de anatomie patologică. 

Art. 4. Începând cu data de 01.04.2019, se aprobă  transformarea și mutarea a două posturi 

vacante din Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum 

urmează: 

- postul vacant de medic specialist, specialitatea medicina internă, nivel studii S, de la 

Compartimentul boli cronice (poziția nr.1266 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 specialist, specialitatea 

psihiatrie, nivel studii S și se mută la Centrul de Sănătate Mintală; 

- postul de asistent medical, specialitatea laborator, nivel de studii PL de la Serviciul de anatomie 

patologică (poziția nr.1896 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 și se mută la Unitatea de Primire Urgențe. 

Art. 5. Începând cu data de 01.04.2019, se aprobă transformarea a 4 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: 



- postul de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii S, de la Secția urologie 

(poziția nr.568 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 debutant, specialitatea medicină generală, nivel 

studii PL; 

- postul de medic specialist, specialitatea psihiatrie pediatrică, nivel studii S de la Compartimentul 

neuropsihiatrie infantilă (poziția nr.1192 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 ultimul an, specialitatea 

neurologie pediatrică, nivel studii S; 

- postul de registrator medical, gradul debutant, nivel studii M de la Ambulatoriu integrat 

spitalului (poziția nr.2126 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 registrator medical, nivel studii M; 

- postul de referent de specialitate, grad I, nivel studii S de la Serviciul de Management al Calității 

Serviciilor Medicale (poziția nr.2164 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 specialist, specialitatea sănătate publică și 

management, nivel studii S. 

Art. 6. 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, art.4 și art.5 din prezenta hotărâre.          

Art. 7. 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, 28.03.2019  

Nr.41    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 7,5%  

din impozitul pe venit pe anul 2019   
 

Având  în vedere: 

 expunerea de motive nr.2985/27.03.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 2986/27.03.2019; 

 Raportul nr.2987/27.03.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 Raportul nr.3034/28.03.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

 prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

 adresa Administratiei Judeteane a Finantelor Publice Olt nr. OT 130742/18.03.2019, inregistrata la Consiliul 

Judetean Olt sub nr. 2528/19.03.2019 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 97, alin. (1) si art. 98 coroborat cu art.45 alin. 

(2) lit. a) si 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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe 

venit  pe anul 2019 pentru: 



-  susținerea programelor de dezvoltare locală; 

- susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; 

- cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le 

pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

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

Județene a Finanţelor Publice Olt, Unităților Administrativ-Teritoriale din județ, pentru aducerea la 

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

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                        Contrasemnează, 

                                                                                         Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                        Marinela - Elena ILIE 

SLATINA, 28.03.2019 

Nr. 42 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  22  voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă”. 

 

  ANEXĂ la H.C.J.  nr. 42/28.03.2019 

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul  

pe venit pe anul 2019 
    

 
 

mii lei  

Nr. 

Crt. 
Unități administrativ-teritoriale Suma repartizată 2019 

  TOTAL 28.492 

  TOTAL MUNICIPII 2.000 

1 CARACAL 1.000 

2 SLATINA 1.000 

  TOTAL ORAȘE 3.000 

1 BALŞ 500 

2 CORABIA 500 

3 DRĂGĂNEŞTI-OLT 500 

4 PIATRA-OLT 500 

5 POTCOAVA 500 

6 SCORNICEȘTI 500 

  TOTAL COMUNE 23.492 

1 BĂBICIU 146 

2 BALDOVINEȘTI 700 

3 BĂLTENI 224 

4 BĂRĂȘTI 100 

5 BÎRZA 100 

6 BOBICEȘTI 200 

7 BRÎNCOVENI 238 

8 BRASTAVĂŢU 100 

9 BREBENI 200 

10 BUCINIȘU 397 

11 CĂLUI 239 

12 CÎRLOGANI 100 

13 CEZIENI 337 

14 CILIENI 100 

15 COLONEŞTI 348 

16 CORBU 135 

17 COTEANA 490 

18 CRÎMPOIA 100 

19 CUNGREA 300 

20 CURTIŞOARA 100 

21 DĂNEASA 300 

22 DEVESELU 100 



23 DOBREŢU 100 

24 DOBROSLOVENI 100 

25 DOBROTEASA 441 

26 DOBRUN 300 

27 DRĂGHICENI 227 

28 FĂGEŢELU 100 

29 FĂLCOIU 100 

30 FĂRCAŞELE 100 

31 GĂNEASA 100 

32 GÎRCOV 254 

33 GĂVĂNEŞTI 372 

34 GHIMPEŢENI 100 

35 GIUVĂRĂŞTI 267 

36 GOSTAVĂŢU 150 

37 GRĂDINARI 100 

38 GRĂDINILE 218 

39 GROJDIBODU 100 

40 GURA PADINII 576 

41 IANCA 100 

42 IANCU JIANU 100 

43 ICOANA 200 

44 IPOTEȘTI 100 

45 IZBICENI 100 

46 IZVOARELE 100 

47 LELEASCA 100 

48 MĂRUNŢEI 100 

49 MIHĂEŞTI 100 

50 MILCOV 292 

51 MORUNGLAV 300 

52 MOVILENI 200 

53 NICOLAE TITULESCU 100 

54 OBÎRŞIA 100 

55 OBOGA 312 

56 OPORELU 103 

57 OPTAŞI-MĂGURA 400 

58 ORLEA 152 

59 OSICA DE JOS 839 

60 OSICA DE SUS 100 

61 PÎRŞCOVENI 200 

62 PERIEŢI 311 

63 PLEŞOIU 100 

64 POBORU 118 

65 PRISEACA 100 

66 RADOMIREȘTI 100 

67 REDEA 200 

68 ROTUNDA 250 

69 RUSĂNEŞTI 100 

70 SÎMBUREŞTI 100 

71 SÂRBII-MĂGURA 415 

72 SCĂRIŞOARA 100 

73 SCHITU 100 

74 SEACA 548 

75 ŞERBĂNEŞTI 448 

76 SLĂTIOARA 525 

77 ŞOPÂRLIŢA 512 

78 SPINENI 569 

79 SPRÎNCENATA 100 

80 ŞTEFAN CEL MARE 798 

81 STOENEŞTI 100 

82 STOICĂNEŞTI 600 

83 STREJEŞTI 100 

84 STUDINA 100 

85 TĂTULEŞTI 100 



86 TESLUI 100 

87 TIA MARE 500 

88 TOPANA 100 

89 TRAIAN 100 

90 TUFENI 100 

91 URZICA 100 

92 VĂDASTRA 100 

93 VĂDĂSTRIŢA 100 

94 VÎLCELE 400 

95 VALEA MARE 100 

96 VĂLENI 200 

97 VERGULEASA 100 

98 VIŞINA 100 

99 VIŞINA NOUĂ 522 

100 VITOMIREŞTI 294 

101 VLĂDILA 130 

102 VOINEASA 391 

103 VULPENI 600 

104 VULTUREȘTI 104 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

      Contrasemnează  

             Secretarul Judeţului Olt  

   Marinela-Elena ILIE  

 

  Director Executiv               Şef Serviciu Buget,  

Constanţa DUMITRU                 Impozite și Taxe  

       

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe 

anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 pentru bugetul județului Olt 
    

Având  în vedere : 

- expunerea de motive nr.3261/03.04.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3262/03.04.2019; 

- raportul comun nr.3263/03.04.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe și al Direcției Tehnice și Investiții; 

- raportul nr.3625/09.04.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

-  prevederile art. 4 lit. c) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, precum și prevederile poziției nr. 

30 din Anexa nr. 6 la aceeasi lege; 

- raportul nr.2965/27.03.2019 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, avizat de vicepreședintele de resort și aprobat de ordonatorul de credite; 

- prevederile art. 18 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- procesul-verbal nr.3255/03.04.2019 privind consultarea structurilor asociative ale primarilor din judeţul Olt. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a), art. 97 alin. (1) si art.98 coroborat cu art.45 

alin.(2) lit.a) si 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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA 

pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2019 și estimări pe anii 

2020-2022 pentru bugetul Județului Olt, conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

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

Impozite și Taxe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 



Judeţean Olt, Administrației Județene a Finanţelor Publice 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, 09.04.2019 

Nr. 43  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 28 voturi „pentru”. 

 

   ANEXA la H.C.J. Olt nr.43 /09.04.2019 

       

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată  

pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2019  

și estimări pe anii 2020-2022 pentru bugetul judetului Olt 
 

    
mii lei 

Nr. 

crt. 

Unitatea ad  ministrativ 

teritorială 

Sumă repartizată  

2019 
Estimări 

2020 2021 2022 

TOTAL 16.374 8.187 8.187 8.187 

1 Judeţul Olt 15.074 8.187 8.187 8.187 

2 Municipiul Caracal 500 0 0 0 

3 Comuna Cezieni 200 0 0 0 

4 Comuna Slatioara 600 0 0 0 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

Contrasemnează 

Secretarul Judeţului Olt 

           Marinela-Elena ILIE 

       

DIRECTOR EXECUTIV    Şef Serviciu Buget,    

                   Constanţa DUMITRU                      Impozite și Taxe    

                                 Nicolaie BUŞOIU 

    

  DIRECTOR EXECUTIV    

  Cornel MOTOI    

 

 

                                    HOTĂRÂRE     

cu privire la: aprobarea bugetului Județului Olt  pe anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.3264/03.04.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3265/03.04.2019; 

- Raportul nr.3266/03.04.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.3626/09.04.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare;   



- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul 

investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 

unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în 

plată; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței 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 Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al 

raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de 

acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică 

locală; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de 

majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;  

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a 

condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația 

publică centrală;  

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 360/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și 

a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură”; 

- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt nr. OT130742/18.03.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 2528/19.03.2019; 

- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt nr. OT130750/19.03.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 2579/19.03.2019; 

- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt nr. OT130771/21.03.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 2745/21.03.2019; 

-   Nota Ministerului Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 

1438/27.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3024/28.03.2019, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 

(2) lit. a) 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 bugetul  local al Județului  Olt pe secțiunea de funcționare si secțiunea de 

dezvoltare pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, conform anexelor nr.1,1a,1b. 

Art.2. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  

din venituri proprii, pe secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare pe anul 2019 și 

estimări pe anii 2020-2022 conform anexelor nr.2, 2a, 2b. 

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Județului Olt pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 pe 

capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, conform anexei nr.3. 

Art.4. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  

din venituri proprii pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, pe capitole, subcapitole, titluri, 

articole și alineate, conform anexei nr.4. 



Art.5. Se aprobă bugetul general consolidat al Județului Olt pe anul 2019, conform anexei 

nr.5. 

Art.6. Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 

pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, prevăzut în anexa nr.6, listele „Alte cheltuieli de 

investiții” defalcate pe categorii de bunuri, prevăzute în anexele 6a1-6a15 și fișele obiectivelor de 

investiții, prevăzute în anexele 6b1-6b35. 

Art. 7. Se aprobă numărul maxim de posturi finanțate din bugetul Județului Olt pentru 

personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2019, si estimări pe anii 2020-2022, 

conform anexei nr. 7. 

Art. 8. Se aprobă Lista lucrărilor de administrare, întreținere, reparații curente și investiții 

pe drumurile județene, în  anul 2019, conform anexei nr. 8. 

Art. 9. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții si „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe 

categorii de bunuri, pe anul 2019, conform anexei nr. 9. 

Art.10. În anul 2019, plata cotizațiilor anuale ce decurg din calitatea Consiliului Județean Olt de 

membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, contribuția la bugetul Agenției 

pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, cotizația la Asociația Secretarilor din județele din România, 

Asociația Directorilor Economici si contabililor din România, Asociația localităților și zonelor istorice 

și de artă din România, Asociația Arhitecților Șefi de județe din România, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitara SUD-VEST Oltenia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Olt Eco” si „Oltul”, 

cotizația la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași, cât și plata cotizației Consiliului 

Județean Olt ca membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv plata eventualelor comisioane 

bancare în vederea efectuării transferurilor valutare aferente, cotizația la Asociația Națională a 

Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” România, cotizația la „Grupul Local Prietenii 

Pescarilor Olteni”, se efectuează în cuantumul stabilit de acestea, de la capitolul 51.02 „Autorități 

publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 „Autorități executive” titlul II „Bunuri și servicii” 

articolul 20.30 „Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.  

Art.11. Anexele nr.1- 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget -Finanțe, Serviciului Buget, 

Impozite si Taxe, Serviciului Financiar-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                            Contrasemnează 

                                                             Secretar al Judeţului Olt 

                                                             Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 09.04.2019 

Nr. 44  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 22 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”. 

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

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea utilizării în anul 2019 a unei sume din excedentul anual al bugetului 

local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 
         

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.3267/03.04.2019 cu privire la  proiectul de hotărâre nr.3268/03.04.2019; 

-  raportul nr.3269/03.04.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- raportul nr.3627/09.04.2019 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- prevederile Capitolului V art.5.15 din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 

2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3809/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

http://www.cjolt.ro/


- prevederile art.58 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 97 alin. (1) si art. 98 coroborat cu art.45 alin. 

(2) lit. a) si 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. Se aprobă utilizarea sumei de 21.009.000 lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare  pe anul 

2019.  

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

Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Olt, Trezoreriei Municipiului Slatina,  în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 

Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

  Contrasemnează, 

                                                             Secretar al Judeţului Olt 

                                                              Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 09.04.2019 

Nr.45 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28  voturi „pentru”. 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: majorarea capitalului social al S.C. OLT DRUM S.A.,  

prin aportul în numerar al UAT JUDEȚUL OLT 
 

Având în vedere:   
- Expunerea de motive nr. 3347/04.04.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 3348/04.04.2019; 

-raportul nr.3349/04.04.2019 al Direcției Economice, Buget-Finanțe;  

-raportul nr.3628/09.04.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget-finanțe, integrare europeana, 

Administrarea domeniului public si privat al județului; 

- raportul nr. 3629/09.04.2019 al Comisiei pentru Administrație publică, juridică, 

 apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Adresa nr.286/06.03.2019 a S.C OLT DRUM S.A, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

2103/07.03.2019; 

- prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 113 lit. f) și art. 210 alin. (1) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată (2), cu 

modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 2 pct. 1, pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b) și art. 25 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

111/2016, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 34/1998 cu privire la reorganizare R.A. OLT DRUM în societate 

comercială, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 42/1998; 

- Statutul societății OLT DRUM S.A, actualizat; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt, 

pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 

În temeiul art. 1 alin. (2) lit. g) pct. 2, art. 17, art. 91 alin. (1 ) lit. a), alin. (2 ) lit. d), 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 majorarea capitalului social al S.C OLT DRUM S.A cu suma de 2.000.000 

lei, sumă ce va fi virată din bugetul local al Județului Olt pe anul 2019,  reprezentând aportul în 

numerar al UAT JUDEȚUL OLT, în calitate de acționar unic.  

(2). Suma aprobată la alin. (1) va fi utilizată pentru achiziția de utilaje si mijloace de transport 

specifice necesare desfășurării activității. 

(3) S.C OLT DRUM S.A. va prezenta la finalizarea procedurii de achiziție documentele 

justificative. 

(4). Urmare a modificărilor prevăzute la alin. (1), capitalul social total subscris va fi în valoare 

totală de 2.449.710 lei, constituit din aport în numerar și divizat în 244.971 acțiuni, cu o valoare 

nominală de 10 lei. Toate părțile sociale aparțin în integritate acționarului unic UAT JUDEȚUL OLT. 

Art. 2. Se mandatează reprezentanții UAT JUDEȚUL OLT, prin Consiliul Județean Olt, în 

Adunarea Generală a acționarilor la SC OLT DRUM S.A. să voteze majorarea capitalului social și să 

semneze potrivit prerogativelor statuate de legislația în vigoare și în baza prevederilor contractului de 

mandat pe care îl au. 

Art. 3. Se împuternicește domnul STANCIU Luigi Constantin -Președintele Consiliului de 

Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.  să îndeplinească procedurile legale referitoare la operarea 

modificărilor survenite la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economică, Buget Finanțe, din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. OLT DRUM S.A., pentru aducere la îndeplinire,  

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                        Contrasemnează                   

                                                         Secretarul judeţului  

                                                         Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 09.04.2019 

NR. 46    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi “pentru”. 

 

 

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 MARTIE 2019 
 

Având  în vedere: 

 expunerea de motive nr.3905/12.04.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 3906/12.04.2019; 

 raportul nr. 3907/12.04.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

 raportul nr.4266/22.04.2019 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. 27867/12.04.2019, comunicat cu 

adresa nr. 27868/12.04.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3894/12.04.2019; 

 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 MARTIE 2019, după cum urmează:   



 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri si 

servicii 

(lei) 

Cheltuieli totale 

realizate în 

luna 

MARTIE 2019 

Nr. mediu de 

asistaţi  în luna 

MARTIE 2019 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

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

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
416.748 66.526 483.274 107,81 4.482,65 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
223.209 61.259 284.468 55,00 5.172,15 

3 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CEZIENI 
286.601 68.690 355.291 58,00 6.125,71 

4 
Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare CARACAL 
223.607 62.944 286.551 49,00 5.847,98 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
281.349 69.327 350.676 74,84 4.685,68 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
238.231 53.452 291.683 42,00 6.944,83 

7 

Centrul de Integrare prin 

Terapie Ocupationala 

DRĂGĂNEȘTI OLT 

137.624 34.636 172.260 35,00 4.921,71 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă BĂBICIU 
62.435 15.814 78.249 12,35 6.335,95 

 TOTAL 1.869.804 432.648 2.302.452 434,00 5.305,19 

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, 24.04.2019 

Nr.47 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru” și 3 „neparticipări la vot”.  

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, 

reactualizat pentru anul 2019 
 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 3824/11.04.2019  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 3825/11.04.2019 ; 

 raportul nr.3826/11.04.2019 al Serviciului Dezvoltare Regională; 

 raportul nr. 4281/22.04.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 raportul nr. 4273/22.04.2019  al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

 raportul nr.4278/22.04.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

 raportul nr. 4260/22.04.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  

 raportul nr. 4267/22.04.2019  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

 Adresa nr. 4310483/09.04.2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3702/09.04.2019 prin care se solicită aprobarea Planului de Analiză și 

Acoperire a Riscurilor  la nivelul Județului Olt, reactualizat  pentru anul 2019; 

 Prevederile art.1 alin. (2) lit.j) , art.4 alin.(1) și (2) și art. 15 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor,cu modificările și completările ulterioare;  



 Prevederile art. 5 lit.b) și c) și art.12 lit.a) din  Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin 

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007;  

 Prevederile art. 2-4, art.6 și art.8 din Anexa nr. 1  „ Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire 

a riscurilor ” și Anexa nr. 2 „Structura-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor” la Ordinul Ministrului   

Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor și a Structurii- cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;  

 Prevederile art.4 și art.10 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc ;  

 Prevederile art.2 alin.(1) lit.d) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea 

și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1491/2004, modificat prin Hotărârea  Guvernului nr. 557/2016;  

 Prevederile art. 2 lit. a), d), g), i) și j), art.11, art.22 și art. 25 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență , aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.8,  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 Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor  la nivelul Județului Olt, 

reactualizat pentru anul 2019 , comunicat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” 

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

Art.2. (1). Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt pune la 

dispoziția Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului  Județean pentru Situații de Urgență Olt un 

exemplar din Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Olt și transmite extrase din 

acesta celorlalte  instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare 

de situații de urgență în vederea cunoașterii și aplicării prevederilor documentelor respective. 

(2). Prezenta hotărâre se comunică Serviciului dezvoltare regională, Direcţiei  Economice,Buget 

- Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt. 
        

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

Contrasemnează 

           Secretar al Judeţului, 

                                                                                                           Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 24 aprilie 2019 

Nr. 48 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “Pentru” 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului 

financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt  pentru unitătile de cult apartinând cultelor 

religioase din judetul Olt 
  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.3797/11.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.3798/11.04.2019; 

- Raportul nr. 3799/11.04.2019  al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.4268/22.04.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr.4256/22.04.2019 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, 

protecţie copii şi culte; 

- Prevederile art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  



- Prevederile art.4 alin.(2), art.5, art.14 si art.15  din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, republicată, modificate si 

completate prin Hotărârea Guvernului nr.984/2014; 

 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat  pe anul 2019; 

- Prevederile Hotărârârii Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului Judetului Olt 

pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022. 

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

si 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 Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din 

bugetul Consiliului Judetean Olt pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase din Judetul Olt, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.       

Art. 2. Prezenta hotarare se publică  pe site-ul Consiliului Judetean Olt : http://www.cjolt.ro, si 

se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite si Taxe 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 Judeţului Olt 

                                                                                Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 24.04.2019 

Nr.49   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de  33 voturi „pentru”. 

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

 

 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la  aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2019 
 

Având în vedere : 

 Expunerea de motive nr. 3916/15.04.2019 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 3917/15.04.2019. 

 Raportul nr. 3918/15.04.2019 al Direcției Economice, Buget – Finanțe. 

 Raportul nr. 4269/22.04.2019 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului. 

 Prevederile art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 97 alin. (1) și art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 

(2) lit. a) 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 contul de execuţie a bugetului local  al Judeţului Olt la data de 31.03.2019, 

conform anexelor nr. 1, 1a, 1b. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2019, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne la data de 31.03.2019, 

conform anexei nr. 3. 

Art. 4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

http://www.cjolt.ro/
http://www.cjolt.ro/


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

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

Județene a Finanțelor Publice Olt pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

Contrasemnează, 

                                                                        Secretarul Judeţului Olt 

                                                                                                                         Marinela-Elena ILIE 

SLATINA, 24.04.2019 

Nr. 50 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”. 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire la: 

- aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii în 

anul şcolar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele 

instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2019 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2245/12.03.2019 privind proiectul de hotărâre nr. 2246/12.03.2019; 

- Raportul nr. 2247/12.03.2019 al Direcției Economice,    Buget – Finanțe; 

- Raportul nr.4270/22.04.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public si privat al judeţului; 

- Raportul nr.4282/22.04.2019 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr. 4257/22.04.2019 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, 

protecție copii și culte; 

- Prevederile art. 67 alin. (1) lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- 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; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 221/20.12.2018 cu privire la desemnarea managerului 

(directorului general) interimar al Centrului 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; 

- Prevederile art. 4, 5 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de 

spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresa nr. 644/06.03.2019 a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr. 2083/07.03.2019; 

- prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 4, art. 97 alin. (1), art. 98 

coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) 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. Punctul III din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 211/20.12.2018 cu privire 

la: - aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii în anul 

http://www.cjolt.ro/


şcolar 2018-2019; - aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de 

cultură de interes județean, pentru anul 2019, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”III. Centrul Județean de Cultură și Artă Olt prin Secția Ansamblul Folcloric ”DOINA 

OLTULUI”: 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului prestat Tarif 2019 

1. Spectacole susținute de personalul artistic în județul Olt  2.000 lei/spectacol 

2. Spectacole susținute de personalul artistic în afara județului Olt 8.000 lei/spectacol 

3. Spectacole în instituții de cultură naționale 3.000 lei/oră 

4. Cheltuieli transport scenă pentru instituții din județul Olt 500 lei/spectacol 

5. Închirieri scenă pentru instituții din Județul Olt 2.000 lei/spectacol 

6. Închirieri scenă pentru instituții din afara Județului Olt 20.000 

lei/spectacol 

”Art. II. Sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor aprobate prin prezenta hotărâre 

constituie venituri ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

Art. III. Prezenta hotărâre se publică în  presa locală şi se comunică Direcţiei Economice, Buget 

- Finanţe, Serviciului Buget,  Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă 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, 24.04.2019 

Nr. 51 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi ”pentru” și o neparticipare la vot. 

 

 

HOTARARE 

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  

al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2019 
  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3902/12.04.2019 cu privire la  Proiectul de hotărâre nr.3903/12.04.2019; 

- Raportul nr.3904/12.04.2019 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

- Raportul nr.4271/22.04.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare 

Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

-  Prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

- Prevederile art.1 lit.c), art. 4 alin. (1) lit.c) și art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt 

acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin 

Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

-  Prevederile art.2 pct.1, pct.2 lit.b), pct.3 lit.b), art. 3 pct.2 lit.h) și art.25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;  

- Adresa S.C. OLT DRUM S.A. nr. 395/26.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

2891/26.03.2019; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) 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. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2019, conform 

anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

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

Impozite și Taxe, Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, S.C OLT DRUM S.A, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 

Olt și Instituției Prefectului -Județul Olt. 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 

Contrasemnează, 

                                                                                                           Secretar al Judeţului Olt 

           Marinela- Elena ILIE 

 

SLATINA, 24.04.2019 

Nr.52  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru” si 1 „neparticipare la vot”. 

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

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la constatarea pierderii  calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de 

membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 3332/04.04.2019 la Proiectul de Hotărâre nr. 3333/04.04.2019; 

- raportul Serviciului Relații Publice, A.T.O.P și Transparență Decizională nr. 3334/04.04.2019; 

- raportul nr. 4274/22.04.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr. 4283/22.04.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- adresa nr. 20320/NESECRET/01.04.2019 a Inspectoratului de Poliție Județean Olt, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 3153/01.04.2019, prin care se comunică faptul că, începând cu data de 29.03.2019, domnul 

comisar șef de poliție Cristian VOICULESCU a fost împuternicit în funcția de  șef al Inspectoratului de Poliție 

Județean Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 162/29.09.2016 cu privire la validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin.(1), (2) și (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 și art. 7-9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) 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 și completările ulterioare,  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se constată pierderea calității de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică de către domnul Ionel Cristian SÎRBU, urmare a încetării exercitării funcției de șef al 

Inspectoratului de Poliție Județean Olt. 

Art.2. Se ia act de desemnarea nominală a domnului Cristian VOICULESCU – comisar șef de 

poliție, Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în calitate de membru de drept al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică. 

Art.3. Se validează desemnarea nominală ca membru de drept al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a domnului comisar șef de poliție Cristian VOICULESCU  – Șeful Inspectoratului de 

Poliție Județean Olt. 

Art.4.  Componența actuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în urma modificărilor 

survenite conform prevederilor art. 1- 3  este următoarea: 

http://www.cjolt.ro/


 1. Radu-George IONIȚĂ - Membru 

 2. Cristian VOICULESCU - Membru 

  3. Tudor Dorel DREJOI - Membru 

  4. Adrian TĂNASE - Membru 

  5. Adrian Constantin  POP  - Membru 

  6. Petre ȘTEFAN - Membru 

  7. Pavel BELINSKI - Membru 

  8. Ion Lucian BONDRESCU - Membru 

  9. Ioan NEDELEA - Membru 

10. Niculae FLOREA - Membru 

11. Lucian NIŢU  - Membru 

12. Nicolae VITAN  - Membru 

13. Gheorghiță BRÂNARU - Membru 

14. Sabin Paul BRATU - Membru 

15. Dumitru DUMITRAȘCU - Membru 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Relații Publice, A.T.O.P. și Transparență 

Decizională,  Direcției Economice, Buget - Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Autorității Teritoriale de Ordine Publică, Inspectoratului de Poliție Județean Olt, 

domnului Cristian VOICULESCU, domnului Ionel Cristian SÎRBU în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județului Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                 SECRETARUL JUDEȚULUI OLT 

                                                                                                           Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 24.04.2019 

Nr. 53 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “pentru”. 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2019 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4013/16.04.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.4014/16.04.2019; 

- Raportul comun nr.4015/16.04.2019 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului Şef al Judeţului; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului nr. 4272/22.04.2019; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului 

şi relaţii cu cetăţenii nr.4284/22.04.2019; 

- Raportul Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și 

Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură nr.4261/22.04.2019; 

- Raportul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț nr.4279/22.04.2019; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” nr.1413/16.04.2019, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr.4007/16.04.2019; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO nr.3/16.04.2019; 

- Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului 

Județului Olt pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.30 /30.03.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Olt cu 

Consiliile Locale ale municipiilor şi oraşelor din judeţul Olt pentru promovarea proiectului ,,Managementul 

integrat al deşeurilor în judeţul Olt”, în vederea finanţării din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene; 



- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147/27.11.2008 privind asocierea judeţului Olt cu localitãţile din judeţul 

Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã „OLT - ECO”; 

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr. 147/2008 privind asocierea Judeţului Olt cu localităţile din Judeţul Olt pentru 

înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO, cu modificările şi completările ulterioare;    

- Prevederile art.5-8 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, modificată şi 

completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58/2016;  

- Prevederile art.14 alin.(4) şi art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Prevederile cap.II, secţiunea a 2-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) şi lit. e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c),  art.97 alin.(1) şi art.98 

coroborat cu art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1. (1)  Se aprobă plata cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2019 în valoare de 369.660 lei. 

(2) Cotizaţia  se plăteşte trimestrial, în tranşe egale, după cum urmează: 

Trimestrul I   2019 – 92.415 lei 

Trimestrul II  2019 – 92.415 lei 

Trimestrul III 2019 – 92.415 lei 

Trimestrul IV 2019 – 92.415 lei 

Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1 se face din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt 

de la cap.51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 „Autorităţi executive”, 

titlul II ,,Bunuri şi servicii”, articolul 20.30 ,,Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii”.    

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică,Buget –Finanţe,  Arhitectului Şef al 

Judeţului, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, Preşedintelui Consiliului Judetean Olt si Instituţiei 

Prefectului – judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

Contrasemnează, 

          Secretarul Judetului 

          Marinela-Elena ILIE 

Slatina 24.04.2019 

Nr. 54 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi Pentru si 1 neparticipare la vot. 

 

 

HOTĂRÂRE 

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 2019 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4072/17.04.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 4073/17.04.2019; 

- Raportul comun nr.4074/17.04.2019  al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Arhitectului Şef al Judeţului; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului nr.4322/23.04.2019; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului 

şi relaţii cu cetăţenii nr.4285/22.04.2019; 



- Raportul Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și 

Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură nr.4262/22.04.2019; 

- Raportul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț nr. 4280/22.04.2019; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de 

Canalizare „Oltul” nr.123/16.04.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.4047/17.04.2019; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” nr.2/16.04.2019; 

- Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului 

Județului Olt pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/27.07.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Olt cu 

Consiliile locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş, Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, 

Piatra-Olt şi Potcoava în scopul înfiinţării operatorului unic al Serviciului comunitar de utilitate publică–apă şi apă 

uzată în judeţul Olt;        

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare “Oltul”, actualizate; 

- Prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

- Prevederile art.14 alin.(4) si art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Prevederile cap.II, secţiunea a II-a din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.10 si art.11 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) şi lit.e), alin.(3) lit. d), alin.(6) lit. c), art.97 alin.(1) şi art.98 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1. (1) Se aprobă plata 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 2019  în valoare de  300.000 lei. 

(2) Cotizaţia  se plăteşte trimestrial, în tranşe egale, după cum urmează: 

Trimestrul I   2019 – 75.000 lei 

Trimestrul II  2019 – 75.000 lei 

Trimestrul III 2019 – 75.000 lei 

Trimestrul IV 2019 – 75.000 lei 

Art.2.  Plata cotizaţiei prevăzută la art.1 se face din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt 

de la cap.51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 „Autorităţi executive”, 

titlul II ,,Bunuri şi servicii”, articolul 20.30 ,,Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii”.    

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget–Finanţe, Arhitectului Şef al 

Judeţului şi Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de 

Canalizare „Oltul”, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

Contrasemnează, 

Secretarul Judetului 

Marinela-Elena ILIE 

Slatina 24.04.2019 

Nr.55 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi pentru. 

 

 



 

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli 

ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul 2019 
 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 3859/12.04.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3860/12.04.2019 ; 

 Raportul comun nr. 3861/12.04.2019 al Direcţiei Economice, Buget-finanțe şi Serviciului Dezvoltare 

Regională ; 

 Raportul nr. 4323/23.04.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

 Raportul nr. 4286/22.04.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Raportul nr.4329/23.04.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

 Raportul nr. 4263/22.04.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

 Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la  aprobarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022; 

 Prevederile art.7 alin.(4) , art.10 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România 

, modificată  și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2004; 

 Prevederile Legii nr. 50/2019  a bugetului de stat pe anul 2019; 

 Adresa nr. 8201/02.04.2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  privind solicitarea 

alocării contribuției Consiliului Județean Olt la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  și 

la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călărași aferentă trimestrului I 

2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3213/02.04.2019 ;  

 Hotărârea nr.4/29.03.2019 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru anul 2019 .   

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. e), alin.(6) lit. a) şi c),  art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu art.45 

alin.(2) 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 contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de venituri și cheltuieli al 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,   pentru anul  2019,  în sumă de 1.139.627 lei. 

Art.2. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul de venituri și cheltuieli al 

Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria -Călărași,  pentru anul  2019,  în 

sumă de 150.000 lei . 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget – Finanţe, Serviciului 

Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere 

la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

 

Contrasemnează 

                        Secretar al Judeţului 

                                                                                               Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 24 aprilie  2019  

Nr. 56 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “pentru” 

 

 



HOTĂRÂRE  

cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la  

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2019 
 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 3856/12.04.2019 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3857/12.04.2019 ; 

 raportul comun nr. 3858/12.04.2019 al Direcției Economice, Buget-finanțe  și Serviciului Dezvoltare 

Regională;  

 raportul nr.4324/23.04.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

 raportul nr. 4287/22.04.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la  aprobarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022; 

 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 3/2000 privind aderarea Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a 

Consiliilor Județene din România; 

 Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

 Prevederile art.10 din Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România; 

 Adresa UNCJR nr. 584/13.12.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.13794/17.12.2018 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e), alin.(6) lit. c) , art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu art.45 

alin.(2) 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 cotizația Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene 

din România (UNCJR) pentru anul  2019 în sumă de 72.322,47  lei. 

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

Dezvoltare  Regională din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere 

la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

Contrasemnează 

           Secretar al Judeţului 

                                                                                                Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 24 aprilie  2019  

Nr. 57 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “pentru” 

  

HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea cotizaţiei Județului  Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Sud-Vest Oltenia  pentru anul 2019 
 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 3853/12.04.2019  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.3854/12.04.2019 ; 

 raportul comun nr.3855/12.04.2019 al Direcției Economice, Buget-finanțe și Serviciului Dezvoltare Regională;  

 raportul nr.4325/23.04.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

 raportul nr. 4288/22.04.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/25.10.2007 cu privire la  constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  SUD VEST OLTENIA, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

 Prevederile art.7 și art.11 lit.b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SUD-VEST OLTENIA  

 Prevederile art.VII din Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  SUD-VEST OLTENIA; 



 Prevederile art.10 din  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la  aprobarea bugetului 

Județului Olt, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022; 

 Adresa nr. 19/01.04.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SUD VEST OLTENIA privind cotizația 

aferentă anului 2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3151/01.04.2019 . 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. e), alin.(6) lit. a) şi c),  art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu art.45 

alin.(2) 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 cotizația Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Sud-Vest 

Oltenia, pentru anul  2019,  în sumă de 5.000  lei. 

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

Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere 

la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

Contrasemnează 

                       Secretar al Judeţului 

                                                                                              Marinela - Elena ILIE 

Slatina, 24 aprilie 2019 

Nr. 58 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “Pentru” 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și 

dotarea cu autoturisme la UAT Județul Olt și la instituțiile publice din subordinea sau de sub 

autoritatea acestuia 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 4178/19.04.2019 la Proiectul de hotărâre nr. 4179/19.04.2019; 

- Raportul nr. 4180/19.04.2019 al Direcției Economice, Buget-Finanțe; 

- Raportul nr.4326/23.04.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget-finanțe, integrare europeana, 

Administrarea domeniului public si privat al județului; 

- Raportul nr. 4289/22.04.2019 al Comisiei pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr. 4275/22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, protecție socială,activități sportive și de agrement; 

- prevederile art. 1, art.4 alin. (1), art. 5 alin. (1), alin. (11) și alin. (31) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 44/09.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului județului Olt 

pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022; 

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

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

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.(1) Se aprobă normativele de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ale UAT Județul Olt, 

potrivit anexei nr. 1. 

(2) În cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 1, ordonatorul principal de credite poate 

aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcție de condițiile specifice și de modul de desfășurare a 

acțiunii, precum și în raport cu sursele de finanțare ce pot fi atrase la realizarea acestora. 

Art.2.  Se aprobă numărul de autoturisme în parc comun și pentru desfășurarea activităților 

specifice la Consiliul Județean Olt, la instituțiile publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia, 

precum și la S.C. OLT DRUM S.A, potrivit anexei nr. 2. 

Art. 3 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Biroului Informatică și 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Directiei Judetene de 

Evidentă a Persoanelor Olt, Centrului Judetean de Cultură și Artă Olt, Muzeului Județean Olt, Centrului 

Școlar Judetean Olt-Școala Profesională Specială Bals, Bibliotecii Judetene Olt “Ion Minulescu”, 

Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului, Serviciului Judetean de Pază Olt și SC. 

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

Prefectului- Județul Olt. 
 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                         Contrasemnează                   

                                                          Secretarul judeţului  

                                                          Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 24.04.2019 

NR. 59    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “pentru” 
 

Anexa nr. 1 La Hotărârea nr. 59/24.04.2019 
 

NORMATIVE DE CHELTUIELI ŞI LIMITE MAXIME 

în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol 
                

Normative de cheltuieli Unitatea de măsură Limita maximă 

I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri   

A. Limite valorice pentru mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) oferite de: 

1. Presedintele consiliului judetean Lei/persoana 120 

2. Vicepresedintii consiliului judetean  Lei/persoana 90 

B. Limite valorice pentru cocteiluri sau recepţii care pot fi 

oferite de pers. prevăzute la lit. A 

Lei/persoana 25 

C. Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul 

conferinţelor sau al şedinţelor, organizate de persoanele 

prevăzute la lit. A pct. 1 şi 2 în limita sumei de: 

Lei/persoana 20 

II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române 

A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:   

1. Delegaţiile conduse de preşedinţele consiliului judeţean Lei/persoana/zi 160 

2.Invitatii vicepresedintilor consiliului judetean Lei/persoana/zi 130 

3.Invitatii secretarului general al judetului Lei/persoana/zi 105 

B. Alte cheltuieli: 

1. Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau 

al şedinţelor, în limita sumei de: 

Lei/persoana/zi 20 

2. Cadouri în limita sumei de: Lei/persoana/zi 400 

3. Materiale informative şi de lucru Lei/persoana 50 

4. Materiale promoţionale Lei/persoana 50 

5. Servicii de interpretariat lei/interpret/oră 30 

6. Organizare vizite obiective turistice Lei/persoana 50 

III. Cheltuieli pentru însoţitori: 

Însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează în altă localitate 

beneficiază de masă şi cazare în condiţiile stabilite prin hotărâre a 

Guvernului - cheltuieli de masă pentru şoferi 

Lei/persoana 50 

IV. Alte prevederi: 

1. Fondul la dispozitia presedintelui consiliului judetean lei/salariat din 

aparatul propriu 
35 

Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi 

trataţii în limita sumei de: 

lei/invitat/zi 10 

          

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                   Contrasemneaza 

                                                                                 Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                      Marinela Elena ILIE 

          Director Executiv                                                                       

        Constanţa DUMITRU       



 

Anexa nr. 2 La Hotărârea nr. 59/24.04.2019 
 

NORMATIVE DE CHELTUIELI PENTRU DOTAREA CU AUTOTURISME 
        

Nr. crt. Institutie Nr. mijloace de transport 

A. CONSILIUL JUDETEAN OLT  

1. Autoturism 6 

2. Autoutilitara 2 

3. Microbuz 1 

B. DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR OLT 

 

1. Autoturism 3 

C. CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI ARTA OLT  

1 Autoturism 3 

2 Autocar 1 

3 Microbuz 1 

4 Autoutilitara 1 

5 Remorca 1 

D. MUZEUL JUDETEAN OLT  

1 Autoturism 1 

E. CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA 

EDUCATIONALA OLT 

 

1. Autoturism 0 

F. CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA BALS 

 

1. Autoturism 0 

G. CENTRUL SCOLAR JUDETEAN OLT SCOALA 

PROFESIONALA SPECIALA BALS 

 

1. Autoturism 1 

2. Microbuz scolar 1 

H. BIBLIOTECA JUDETEANA OLT  

1. Autoturism 2 

I. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI 

PROTECTIA COPILULUI 

 

1. Autoturism 16 

2. Autoutilitara 5 

3. Microbuz 3 

4. Auto special vidanja 1 

J. SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA OLT  

1. Autoturism  5 

K. SC. OLT DRUM SA  

1. Autoturism 8 

2. Autoutilitara 3 
 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                   Contrasemneaza 

                                                                                 Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                      Marinela Elena ILIE 

          Director Executiv                                                                       

        Constanţa DUMITRU                                                        

 

 

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.4174/19.04.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.4175/19.04.2019;  

 Raportul nr.4176/19.04.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 



 Raportul nr.4290/22.04.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 Raportul nr.4276/22.04.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

 Raportul nr.4258/22.04.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

 adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.10348/29.03.2019, nr.11283/08.04.2019, 

nr.11911/11.04.2019, nr.12339/16.04.2019 și nr.12342/16.04.2019 înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.3108/29.03.2019,  nr.3612/08.04.2019, nr.3892/12.04.2019, nr.4048/17.04.2019 și nr.4049/17.04.2019; 

 Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina                                  nr.22/25.03.2019, 

nr.14/25.03.2019, nr.5/15.03.2019 și nr.14/10.04.2019; 

 prevederile Deciziilor Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.325/09.04.2019, 

nr.329/09.04.2019, nr.330/09.04.2019, nr.332/12.04.2019,  nr.327/09.04.2019, nr.326/09.04.2019 și 

nr.328/09.04.2019, referitoare la promovarea personalului 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 01.05.2019, se aprobă transformarea a 8 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 asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii   PL   

de la Secția medicină internă (poziția nr.37 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 de asistent medical, gradul debutant, specialitatea BFT, nivel studii PL de la Secția 

recuperare, medicină fizică și balneologie (poziția nr.276 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 BFT, nivel studii PL; 

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

de la Secția A.T.I. (pozițiile nr.731 și nr.732 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 posturi de asistent medical, specialitatea medicină generală, 

nivel studii PL; 

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

de la Secția  neonatologie (pozițiile nr.862, nr.863 și nr.864 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 posturi de asistent medical, specialitatea medicină generală, 

nivel studii PL; 

o postul de tehnician, treaptă IA, nivel studii M de la Compartimentul intern de prevenire și 

protecție din cadrul Direcției Resurse Umane, Tehnică și Administrativă (poziția nr.2190 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.2. Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă transformarea a 4 posturi vacante din Statul de 

funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

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

o postul vacant de medic specialist, specialitatea chirurgie toracică, nivel  studii S de la 

Compartimentul chirurgie toracică (poziția nr.375 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 chirurgie toracică, nivel 

studii S; 

o postul vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea dietetică, nivel studii PL de la 

Secția Pediatrie – Dietetică (poziția nr.1083 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 debutant, specialitatea 

medicină generală, nivel studii PL.; 

o postul vacant de analist, gradul II, nivel studii S de la  Serviciul Resurse Umane, Normare, 

Organizare din cadrul Direcției Resurse Umane, Tehnică și Administrativă (poziția nr.2184 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; 

o postul vacant de referent de specialitate, gradul III, 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 I, nivel studii S. 

Art.3. Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă mutarea a 2 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 PL de 

la Secția diabet zaharat, boli nutriție și metabolice (poziția nr.95 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 Cabinetul de diabet zaharat, nutriție și boli 

metabolice I; 

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

PL de la Cabinetul de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice I (poziția nr.1990 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, boli 

nutriție și metabolice; 

Art.4. Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă  transformarea postului vacant de medic 

specialist, specialitatea pediatrie, nivel studii S, de la Compartiment recuperare neuromotorie copii 

(poziția nr.1213 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 medic 

specialist, specialitatea medicină de laborator, nivel studii S și mutarea acestuia la Laborator analize 

medicale. 

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, 24.04.2019  

 Nr. 60        

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi “pentru” și o neparticipare la vot 

 

 

HOTĂRÂRE 

    cu privire la : acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut 

rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice 
       

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr.4224/22.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.4225/22.04.2019; 

 Raportul nr. 4226/22.04.2019 al Direcției Economice, Buget-Finanțe; 

 Raportul nr.4327/23.04.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget-finanțe, integrare europeana, 

Administrarea domeniului public si privat al județului; 

 Raportul nr. 4299/23.04.2019 al Comisiei pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

 Raportul nr. 4259/22.04.2019 al Comisiei pentru cultura, învățământ, activitatea științifică, sănătate, familie, 

protecție copii și culte; 

 Raportul nr. 4277/22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, 

activități sportive și de agrement; 

 Adresa Direcției Județene Pentru Tineret și Sport Olt nr. 1301/10.12.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr. 13935/18.12.2018; 

 Referatul nr. 474/17.01.2019 al doamnei Ginerică Miruna Andra, consilierul Președintelui Consiliului Județean 

Olt, aprobat de ordonatorul principal de credite; 

 Prevederile art.1, art. 2 alin. (3) şi ale Anexei nr. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;  

 Prevederile anexei nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile art.3 alin. (1) și  art. 181  alin. (2) lit.f) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 36 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 10/2019; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 44/09.04.2019, cu privire la aprobarea bugetului județului Olt 

pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 6 , art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 

alin. (2) lit. a) şi 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 suma de 46.500 lei în valoare netă, pentru premierea sportivilor și antrenorilor 

din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi 

Olimpice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 51.02 - ”Autorități 

publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 - “Autorități executive”, Titlul II “Bunuri și 

servicii”, articolul 20.30 „Alte cheltuieli”, alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli  cu bunuri și servicii”.  

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

Financiar - Contabilitate, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, consilierului Președintelui Consiliului Județean Olt, doamna Ginerică Miruna 

Andra, pentru aducerea la îndeplinire, Direcției Județene Pentru Tineret și Sport Olt , Președintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
    

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

          Contrasemnează 

          Secretarul judeţului 

          Marinela-Elena ILIE 

Slatina, 24.04.2019 

NR. 61    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi “pentru” și o neparticipare la vot. 

 

                                     Anexa la Hotărârea nr. 61/24.04.2019 

 

Premii individuale, în sumă de 3.500 lei, se acordă sportivilor şi antrenorilor care au reuşit 

performanţa de a obţine locul al II-lea la Campionatele Europene : 
Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

sportivului 

Clubul 

Sportiv 

Disciplina Premiul obținut Profesor-Antrenor 

1.  Gheorghe Alexandra -   

Anamaria 

CSM 

Slatina 

Box Campionat European          

Junioare  -   locul II 

Gălbenuşe Constantin 

Turcin Luminiţa 

2.  Ene Alina Gabriela CSM 

Slatina 

Box Campionat European  Senioare  

-   locul II 

Gălbenuşe Constantin 

Turcin Luminiţa 

 

Premii individuale, în sumă de 3.000 lei, se acordă sportivilor şi antrenorilor care au reuşit 

performanţa de a obţine locul al III-lea la Campionatele Europene : 
Nr 

crt 

Numele şi prenumele 

sportivului 

Clubul Sportiv Disciplina Premiul obținut Profesor -Antrenor 

1. Diaconu Adina 

 

CSM Slatina Tenis de masă Campionat European  Tineret 

– dublu fete – locul III 

Arnăutu Petre 

 

2. Hudușan Andreea CSM Slatina Tenis de masă Campionat European Echipe 

Junioare   - locul  III 

Coneschi Felicia 

3. Bățăgui Răzvan Clubul Sportiv 

Școlar  Caracal 

Kaiac – Canoe Campionat European Juniori 

si U23  C4  500 m   - locul III 

Zdurcea Ionel 

 

Premii individuale, în sumă de 1.500 lei, se acordă sportivului şi antrenorului care au reuşit 

performanţa de a obţine locul V la Campionatele Europene : 
Nr. 

crt 

Numele şi 

prenumele 

sportivului 

Clubul Sportiv Disciplina Premiul obținut Profesor -Antrenor 

1. 

1.  

Ciobanu Irina CSM Slatina Tenis de masă Campionat European Seniori 

– dublu fete   - locul V 

Ilie Mihaela 

 

Premii individuale, în sumă de 2500 lei, se acordă sportivilor şi antrenorului acestora, care au 

reuşit performanţa de a obţine locul I la Campionatele Balcanice: 
Nr. 

crt 

Numele şi 

prenumele 

sportivului 

Clubul Sportiv Disciplina Premiul obținut Profesor -Antrenor 



1.  

Budin Daniel  

Mihai Robert 

 

CSM Slatina 

 

ATLETISM 

Campionat Balcanic  

Seniori   4 x 100 m                                

- locul  I 

Bărbuți – Andrei 

Marian Daniel 

2. Neagoe  

Andrei 

 

CSM Slatina 

 

ATLETISM 

- Campionat Balcanic 

Seniori  4x 100 m                               

- locul I 

Bărbuți – Andrei 

Marian Daniel 

 

Premiul, în sumă de 2500 lei, se acordă antrenorului elevului sportiv Costea Luca, care a reușit 

performanța de a obține locul I la Campionatele Balcanice: 
Nr. 

crt 

Numele şi 

prenumele 

antrenorului 

Clubul Sportiv Disciplina Premiul obținut 

1. Costea 

Aurelian 

Clubul Sportiv Oltenia 

TAEKWONDO - Slatina 

TAEKWONDO Locul I  la Campionatul 

Balcanic de Juniori   obţinut 

de sportivul Costea Luca 

 

Premii individuale, în sumă de 1500 lei, se acordă sportivului care a reuşit performanţa de a 

obţine locul al III-lea  la Campionatele Balcanice: 
Nr. 

crt 

Numele şi 

prenumele 

sportivului 

Clubul Sportiv Disciplina Premiul obținut Profesor -

Antrenor 

1. Ciobanu Victor - 

 

Clubul Sportiv 

Oltenia 

TAEKWONDO - 

Slatina 

TAEKWONDO Campionat Balcanic 

Juniori   - locul III 

Costea Aurelian 

 

  PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                             Contrasemnează 

                                                                                               Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                                             Marinela Elena ILIE 

          Director Executiv                                                                       

        Constanţa DUMITRU                                                        

 

                                                                                                                                       

HOTĂRÂRE 

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

Local al comunei Baldovinești, a unei părți din zona drumului județean DJ 643A 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3953/15.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 3954/15.04.2019; 

- Adresa Primăriei comunei Baldovinești nr. 1355/15.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

3947/15.04.2019; 

- Raportul nr. 3955/15.04.2019 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt; 

- Raportul nr. 4264/22.04.2019 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 

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

- Raportul nr. 4300/23.04.2019 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;  

- Raportul nr. 4330/23.04.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;   

- 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 Baldovinești, a unei părți din zona drumului județean DJ 643A. 

(2) Darea în administrare a părții din zona drumului prevăzută la alin.(1) se face pentru realizarea de 

către Consiliul Local al comunei Baldovinești a proiectului „Reabilitare și modernizare podețe, rigole 

pereate din beton și căi de acces pietonale (trotuare), în comuna Baldovinești, județul Olt”. 

(3) Partea din zona drumului care se dă în administrare este situată pe teritoriul UAT 

Baldovinești, în intravilanul localității, pe ambele sensuri ale drumului județean DJ 643A, de la km 

4+760 la km 7+535.  

Art.2. După recepția finală a lucrărilor prevăzute la art.1 alin.(2), partea din zona drumului 

județean DJ 643A dată în administrarea Consiliului Local al comunei Baldovinești, se retransmite în 

administrarea Consiliului Județean Olt. 

Art.3. Predarea-primirea părții din zona drumului prevăzută la art.1 se face pe bază de protocol 

încheiat între Consiliul Județean Olt și Primăria comunei Baldovinești, 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 Baldovinești, 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, 24.04.2019 

Nr. 62 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului 

general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la 

desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4016/16.04.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.4017/16.04.2019; 

- Raportul nr.4018/16.04.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4316/23.04.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.4331/23.04.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.4294/23.04.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- 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, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.5/31.01.2019; 



- Contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, 

reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Vivi – Viorel Pintea – 

manager (director general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la Consiliul Județean 

Olt sub nr.14264/28.12.2018 și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.1/03.01.2019; 

- prevederile art.26 şi art.27 alin.(4)-(6) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean de 

Cultură şi Artă Olt, înscris în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.183/25.10.2018, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.5/31.01.2019; 

- prevederile art.1, art.4 alin.(1) și art.18 alin.(1) – (3) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și 

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 lit.b) și f), art.3, art.23, art.32 alin.(1) lit.b) și art.33 din Ordonanţa de Urgenţă 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 pct.1 de la lit.a) – Funcţii de conducere din Titlul II (Alte instituţii de spectacole sau concerte) al 

Capitolului I („Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională”) din 

Anexa nr.III (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ,,CULTURĂ” UNITĂŢI DE 

CULTURĂ”) la Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.e), 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.1. Începând cu data de 01.05.2019, se constată încetarea, prin expirarea duratei pentru care a 

fost încheiat, a contractului de management pentru perioada asigurării interimatului, încheiat între 

Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean 

Olt și domnul Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) interimar al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.14264/28.12.2018 și la Centrul Județean 

de Cultură și Artă Olt sub nr.1/03.01.2019. 

Art.2. Începând cu data de 01.05.2019, se desemnează domnul Vivi – Viorel  PINTEA în funcția 

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

data începerii executării unui nou contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile 

calendaristice. 

Art.3. (1) Consiliul Judeţean Olt, reprezentat prin domnul Marius OPRESCU – Președinte al 

Consiliului Județean Olt, va încheia cu domnul Vivi – Viorel  PINTEA un contract de management 

pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres drepturile salariale, atribuţiile şi 

limitele de competenţă ale acestuia. 

(2) Domnul Vivi – Viorel  PINTEA va fi remunerat la nivelul prevăzut pentru manager, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.05.2019 și se comunică 

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

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt și domnului Vivi – Viorel PINTEA 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 24.04.2019 

Nr.63 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru” și o neparticipare la vot. 

 

 



HOTĂRÂRE 

cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții al  

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.4026/16.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.4027/16.04.2019; 

- Raportul nr.4028/16.04.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4295/23.04.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.4317/23.04.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.4332/23.04.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.2029/15.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.3998/16.04.2019; 

- Certificatele de medic primar nr.15941/07.08.2018 și nr.15943/07.08.2018, emise de Ministerul Sănătății; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.9/ 12.04.2019; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.172/12.04.2019 referitoare la: 

promovarea în funcția de Medic Primar Specialitatea Psihiatrie a doamnei Dicu Anca-Gabriela Medic Specialist 

Specialitatea Psihiatrie în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.173/12.04.2019 referitoare la: 

promovarea în funcția de Medic Primar Specialitatea Psihiatrie a domnișoarei Grigorie Alina-Elena Medic 

Specialist Specialitatea Psihiatrie în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului 

managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică Olt la 

Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate Publică Olt și 

Consiliul Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a statului 

de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile 

administrației publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății către 

autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile poziției nr.1 și ale notei nr.1 de la Pct.I (Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare)  

al Criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual 

din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011, 

modificat și completat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.244/2017; 

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ”) la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-

socială), pct.2 (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare 

şi unităţi de asistenţă medico-socială), lit.a) (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar) 

subpct.a.1. (Unităţi clinice), poziția nr.1, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.3, 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. Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă transformarea, ca urmare a promovării, a două 

posturi în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 



- postul de medic specialist, specialitatea Psihiatrie, nivel studii S, din cadrul Secției Psihiatrie I a 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (poziția nr.7 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/ 21.12.2017, cu 

modificările ulterioare), în post de medic primar, specialitatea Psihiatrie, nivel studii S; 

- postul de medic specialist, specialitatea Psihiatrie, nivel studii S, din cadrul Secției Psihiatrie II a 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (poziția nr.74 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/ 21.12.2017, cu 

modificările ulterioare), în post de medic primar, specialitatea Psihiatrie, nivel studii S. 

Art.2. Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în Anexa nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 

corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

Județean Olt, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 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, 24.04.2019 

Nr.64 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru” și o neparticipare la vot 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu 

 
                             

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.4066/17.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.4067/17.04.2019; 

- raportul nr.4068/17.04.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.4296/23.04.2019 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.4318/23.04.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.4333/23.04.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.28342/15.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat 

Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.28344/15.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.3963/15.04.2019; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.6/15.04.2019; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.4839/28.03.2018 referitoare la încetare de drept a raportului de serviciu existent urmare a pensionării anticipate 

parțial; 

- 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 art.9, art.15 și art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



- prevederile art.1 alin.(1) și art.2 alin.(1) și (3) din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Anexa nr.VIII - Familia 

Ocupațională de Funcţii Bugetare "Administrație,, la legea-cadru;  

- prevederile art.32 alin.(4) lit.g) și art.33 alin.(3) lit.g) 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; 

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

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; 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, cu modificările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și d),  alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) pct.2 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 și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.05.2019, transformarea unor posturi vacante din 

statul de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, după cum urmează:  

 transformarea postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, 

grad profesional debutant, de la Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și 

evidență beneficii de asistență socială din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt (poziția nr.126 în statul de funcții al aparatului propriu al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare) în post de consilier, clasa I, grad profesional 

principal; 

 transformarea postului vacant aferent funcției publice de execuție de referent, clasa a 

III-a, grad profesional superior, de la Compartimentul patrimoniu și tehnic al Serviciului  

patrimoniu, tehnic, securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecția mediului, 

administrativ și aprovizionare din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt (poziția nr.158 în statul de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  

nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare) în post de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

Art.2. Statul de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 la 

prezenta hotărâre.    

Art.3. 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 în vederea aducerii la 

îndeplinire, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Președintelui Consiliului Județean Olt și 

Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

   PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                                            Secretar al Județului                     

                                                                                                             Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 24.04.2019  

Nr.65 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” și 2 neparticipări la vot 

 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

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

serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.4102/17.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre   nr.4103/17.04.2019; 

- raportul nr.4104/17.04.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.4297/23.04.2019 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.4320/23.04.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.4334/23.04.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.28343/15.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintat 

Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.28344/15.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.3963/15.04.2019; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.7/15.04.2019; 

- 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 art.32 alin.(4) 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.34/28.03.2019 cu privire la transformarea unor posturi 

vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt; 

- 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 a 

statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 

organigramelor, numărului de personal și a 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, 

În temeiul art.  91 alin. (1) litera a) și d)  alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3  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 și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul 

maternal „Adelina” Slatina, înscris în Anexa nr.85 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare,  se modifică și se completează, după 

cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina”, cod serviciu social 8790 CR-MC-I, 

este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.001118 din 23.05.2014, deţine Licenţa 

de funcţionare definitivă/ provizorie nr. ……………………, cu sediul în municipiul Slatina, strada 

Aleea Muncii, nr.1, bl.FB14, sc.A, et.3, ap.15, judeţul Olt. 

(2) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina are o capacitate de 4 cupluri mamă-

copil.” 



2. Articolul 10 se modifică și se completează, astfel: 

- la alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: 

„g) infirmieră (532103)”; 

- la alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„f) îngrijitoarea și infirmiera îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:”; 

- la alineatul (3) litera f) după punctul 18 se introduc 2 noi puncte, punctele 19 și 20, cu 

următorul cuprins:                
„19. răspunde de prelevarea şi păstrarea probelor alimentare conform normelor legale în vigoare; 

20. răspunde de integritatea fizică şi psihică a copiilor prezenţi în centru şi informează 

conducerea centrului cu privire la orice abuz fizic, emoţional, sexual sau de altă natură, indiferent cine 

este persoana care l-a înfăptuit.” 

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

aplicabilitatea. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică 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 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, 24.04.2019  

Nr.66 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobare documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

„Demolare corp C1 și construire casă de tip familial” în Municipiul Caracal,  

str. Mircea Vodă, nr. 108, jud. Olt 
 

 

Având în vedere:     

- expunerea  de  motive nr. 4186/ 19.04.2019, cu  privire  la  proiectul  de    hotărâre    nr. 4187/ 19.04.2019; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt cu nr.29531/ 18.04.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.4141/ 18.04.2019. 

- raportul  nr. 4188/ 19.04.2019 al  Direcției Tehnice  și  Investiții;  

- proiectul nr. 388/17.12.2018  „ Demolare corp C1 și construire casă de tip familial” în Municipiul Caracal, str. 

Mircea Vodă, nr. 108, jud. Olt,  faza  S.F,  elaborat  de  către  S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L.;  

- Hotărârea  Consiliului  Județean  Olt  nr. 44/09.04.2019  cu  privire  la  aprobarea  bugetului  Județului  Olt  pe  

anul  2019  și  estimări  pe  anii  2020-2022; 

- raportul nr. 4265/ 22.04.2019 al  Comisiei  pentru  organizarea  și  dezvoltarea urbanistică, realizarea  lucrărilor  

publice ecologice  și  protecția  mediului, conservarea  monumentelor  istorice  și  de  arhitectură; 

- raportul nr. 4328/ 23.04.2019 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget - finanțe, integrare europeană, 

administrarea domeniului public și privat; 

- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele    publice  locale,  cu  modificările  

și  completările  ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5 și art. 7 din Hotărârea  Guvernului  nr. 907/2016 privind  etapele  de  elaborare  și  

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente  obiectivelor/ proiectelor  de  investiții  finanțate  

din  fonduri  publice,  modificată  și completată prin Hotărârea Guvernului  nr. 79/2017; 



În  temeiul  prevederilor  art. 91  alin. (1), lit. b) , alin. (3), lit. f),  art. 97 alin. (1),  art. 98  coroborat  cu  art.45  

alin. (2)  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 documentația tehnico - economică pentru  obiectivul de investiții „Demolare 

corp C1 și construire casă de tip familial” în Municipiul Caracal, str. Mircea Vodă, nr. 108, jud. Olt, 

faza S.F, cu principalii indicatori tehnico-economici, după cum urmează: 

1. Indicatori  economici: 

     Valoarea totală (inclusiv TVA)                                          2.973.312,065 lei  

 din  care :  

  - construcții-montaj                                                              2.240.567,846 lei  

     2. Durata de realizare a investiției:                                                 12 luni 

     3. Indicatori tehnici: 

     Suprafață construită                                                                    171,00 mp 

     Suprafață desfășurată                                                                  457,20 mp 

     Suprafață utilă                                                                             356,20 mp 

     H nivel                                                                                             3,00 m 

     H liber                                                                                              2,87 m 

     H maxim                                                                                         10,25 m 

     Sursa  de  finanțare: bugetul  local  al  județului  Olt. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice Buget 

- Finanțe  din cadrul aparatului de specialitate  al  Consiliului  Județean  Olt și Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 

Județean Olt și  Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 

Marius  OPRESCU 

                                                                                                                     Contrasemnează,                                                                                                 

                                                                                     Secretarul Județului 

                                                                                                                   Marinela Elena Ilie 

Slatina, 24.04.2019 

Nr. 67 

 

Prezenta Hotărâre  a  fost  adoptată  cu  32 de  voturi ”pentru” + 1 neparticipare la vot. 

 

 

 

HOTĂRÂRE     

cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcţii al  

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

 
 

  Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4221/22.04.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.4222/22.04.2019; 

- Raportul nr.4223/22.04.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4321/23.04.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Raportul nr.4335/23.04.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement; 

- Raportul nr.4298/23.04.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, 

Protecție Copii și Culte; 

- 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, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.5/31.01.2019; 

- Adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr.1055/19.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.4217/22.04.2019; 

- prevederile art.1 şi art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi 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.1. Se aprobă transformarea postului vacant de solist vocal, treaptă profesională 

debutant, fără nivel de studii din cadrul Secției Ansamblul Folcloric “Doina Oltului”, 

Compartiment Soliști Vocali (poziția nr.73 în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, modificat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.5/31.01.2019), în post de solist vocal, treaptă profesională I, fără nivel 

de studii. 

Art.2. Statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.5/31.01.2019, 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 şi Centrului Județean de Cultură și Artă 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 24.04.2019 

Nr.68 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru” și o neparticipare la vot 

 

 


