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PREEDINTE
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BULETIN INFORMATIV
al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2009

În baza prevederilor art. 5 alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, Consiliul Judeţean Olt a
actualizat buletinul informativ pentru anul 2009, cuprinzând următoarele
informaţii de interes public:
a)Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
Consiliului Judeţean Olt.
Consiliul Judeţean Olt a fost constituit la data de 23.04.1992 şi
funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului de specialitate al acestuia.
Consiliul judeţean Olt a fost constituit în data de 23 iunie 2008 pentru
un mandat de 4 ani şi este format din 32 consilieri judeţeni. Preşedintele
Consiliului Judeţean Olt a fost ales prin scrutin uninominal la alegerile locale
din data de 01 iunie 2008. Validarea alegerii în funcţia de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Olt a fost dispusă prin sentinţa civilă nr.1 din 17 iunie
2008 a Tribunalului Olt.
b)Structura organizatorică a Consiliului Judeţean Olt a fost aprobată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/30.07.2008, începând cu data
de 01.08.2008 şi cuprinde:

Direcţia Contabilitate - Financiar, Administrativ
1. Compartimentul contabilitate - financiar ;
2. Serviciul informatică şi dotări tehnică de calcul;
3. Biroul administrativ ;
Direcţia Buget - Finanţe
1. Serviciul Buget, Impozite şi Taxe;
2. Compartimentul Relaţii cu Instituţiile de Cultură, Învăţământ, Sport,
Agricultură şi Mediul de Afaceri.
Direcţia Tehnică şi Investiţii
1. Serviciul Tehnic, Investiţii;
2. Serviciul administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului.
3. Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport.
Arhitect Şef al Judeţului
1. Serviciul urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
2. Compartimentul Disciplina în Construcţii Control Investiţii, Drumuri şi
Poduri, Siguranţa Circulaţiei.
Compartimentul Unitatea de Implementare a Proiectelor
Direcţia Juridică şi Relaţii cu Publicul
1. Serviciul juridic contencios ;
2. Serviciul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului, Registratură, Relaţii
cu Publicul şi A.T.O.P.
Direcţia Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale;
1. Compartimentul Administraţie Publică;
2. Compartimentul Relaţii cu Consiliile Locale.
Direcţia Dezvoltare Regională, Management Proiecte şi Relaţii
Internaţionale.
1. Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională;
2. Compartimentul Dezvoltare Regională;
Compartimentul Audit Public Intern;
Cabinet Preşedinte;
Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări;
Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare;
Serviciul Cooperare Interinstituţională;
Atribuţiile compartimentelor de specialitate sunt stabilite prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al
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Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.26/26.02.2009, cu modificările ulterioare.

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE A
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT

Luni – Joi
08:00 – 16:30

Vineri
08:00 – 14:00

Potrivit prevederilor dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
nr.43/2009, Programul de lucru cu publicul al Consiliului Judeţean Olt,
asigurat de către funcţionarii publici din cadrul Serviciului Editarea
Monitorului Oficial al Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P.
este următorul:

Luni, Marţi, Joi,
Vineri
08:30 – 16:30

Miercuri
08:30 – 18:30
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PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Paul STĂNESCU
Miercuri

PREEDINTE
orele 10.00-12.00

Ioan NEDELEA
Joi

VICEPREEDINTE
orele 10.00-12.00

Ioan CIUGULEA
Marţi

VICEPREEDINTE
orele 10.00-12.00

Marin DOBRE
Luni

SECRETAR
orele 10.00-12.00

c) Numele şi prenumele funcţionarilor din cadrul Serviciul Editarea
Monitorului Oficial al Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul şi
A.T.O.P. sunt:






Ţolu Magdalena;
Dănică Gheorghiţa;
Cazangiu Alexandra
Lolea Vasile;
Truşcă Elena;

d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Olt:
 Denumire:
Consiliul Judeţean Olt ;
 Sediu :
Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 14;
 Telefon:
0249/431.080;
 Fax:
0249/431.122; 0249/431.285
 E-mail:
cjolt@cjolt.ro;
 Adresa web: www.cjolt.ro.
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e)Sursele financiare ale Consiliului Judeţean Olt
Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009
(forma iniţială):
- lei -

VENITURI TOTAL, din care:

147.378.000

- Venituri proprii
 cote defalcate din impozitul pe venit
 sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit
 taxe pe utilizarea bunurilor
 venituri nefiscale
 venituri din capital

38.330.000
25.350.000

- Sume defalcate din TVA
 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea
cheltuielilor descentralizate la niv. jud.
 Sume defalcate din TVA pt. drumuri
 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare

74.206.000

- Subvenţii primite din bugetul de stat
 Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
 Finanţarea Programelor Operaţionale
Regionale
CHELTUIELI TOTAL, din care:
-

11.583.000
780.000
567.000
50.000

45.333.000
13.572.000
15.301.000
34.842.000
34.578.000
264.000
147.378.000

Autorităţi publice şi acţiuni externe
10.666.000
Alte servicii publice generale
6.750.000
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 5.135.000
Apărare
360.000
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-

Ordine publică şi siguranţă naţională
Învăţământ
Sănătate
Cultură recreere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Protecţia Mediului
Acţiuni generale economice
Transporturi

300.000
15.158.000
560.000
10.295.000
74.678.000
655.000
345.000
5.484.000
16.992.000

Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009
(forma finală):
- lei VENITURI TOTAL, din care:

157.997.000

- Venituri proprii
 cote defalcate din impozitul pe venit
 sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit
 taxe pe utilizarea bunurilor
 venituri nefiscale
 venituri din capital
- Sume defalcate din TVA
 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea
cheltuielilor descentralizate la niv. jud.
 Sume defalcate din TVA pt. drumuri
 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare
- Subvenţii primite din bugetul de stat
 Finanţarea programului de pietruire a
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38.711.000
26.006.000
11.583.000
505.000
567.000
50.000

74.206.000
45.333.000
13.572.000
15.301.000
45.080.000

drumurilor comunale şi alimentare cu
apă a satelor
 Finanţarea Programelor Operaţionale
Regionale
 Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
 Finanţarea administraţiilor locale,
program FEGA
 Sume primite de la UE, program FEDR

596.000
264.000
39.843.000
21.000
4.356.000

CHELTUIELI TOTAL, din care:
-

157.997.000

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

10.590.000
6.583.000
4.155.000
360.000
300.000
14.516.000
560.000
12.128.000
80.507.000
245.000
9.840.000
18.213.000

Evoluţia principalilor indicatori din bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Olt la data de 31 decembrie 2009 se prezintă astfel:
- lei Denumirea indicatorilor

TOTAL VENITURI, din care:
1. Venituri proprii, din care:

Prevederi
bugetare
iniţiale

Prevederi
bugetare
definitive

Încasări
realizate

%

147.378.000

157.997.000

156.893.059

99,30

38.330.000

38.711.000

37.562.918

97,03
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- cote defalcate din impozitul pe venit
25.350.000
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe
11.583.000
venit
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea
780.000
de activităţi

26.006.000

25.192.286

96,87

11.583.000

11.510.938

99,38

505.000

423.283

83,82

- venituri nefiscale

567.000

567.000

435.648

76,83

- venituri din capital

50.000

50.000

763

1,53

74.206.000

74.206.000

74.206.000

100,00

45.333.000

45.333.000

45.333.000

100,00

13.572.000

13.572.000

13.572.000

100,00

- sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale
3. Subvenţii, din care:

15.301.000

15.301.000

15.301.000

100,00

34.842.000

45.080.000

45.124.141

100,10

- finanţarea programului de pietruire a drumurilor
comunale şi alimentare cu apă a satelor
- finanţarea Programelor Operaţionale Regionale

-

596.000

595.618

99,94

264.000

264.000

317.584

120,30

- finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
- finanţarea administraţiilor locale, program FEGA

34.578.000

39.843.000

39.826.521

99,96

-

21.000

29.369

139,85

- Sume primite de la UE, FEDR

-

4.356.000

4.355.049

99,98

Denumirea indicatorilor

Credite
Credite bugetarePlăţi
bugetare iniţialedefinitive
Efectuate

%

TOTAL CHELTUIELI, din care:
51.02. Autorităţi publice şi acţiuni externe

147.378.000
10.666.000

157.997.000
10.590.000

147.360.761
10.279.391

93,27
97,07

54.02. Alte servicii publice generale

6.750.000

6.583.000

6.188.046

94,00

55.02. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi5.135.000

4.155.000

4.103.800

98,77

60.02. Apărare

360.000

360.000

342.903

95,25

61.02. Ordine publică şi siguranţă naţională

300.000

300.000

271.355

90,45

65.02. Învăţământ

15.158.000

14.516.000

13.899.567

95,75

66.02. Sănătate

560.000

560.000

560.000

100,00

67.02. Cultură, recreere şi religie

10.295.000

12.128.000

11.947.586

98,51

68.02. Asigurări şi asistenţă socială

74.678.000

80.507.000

80.191.420

99,61

70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

655.000

-

-

-

74.02. Protecţia mediului

345.000

245.000

88.759

36,23

2. Sume defalcate din TVA, din care:
- sume defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate
- sume defalcate din TVA pentru drumuri

80.02. Acţiuni generale economice, comerciale şi de
5.484.000
muncă
84.02. Transporturi
16.992.000

9.840.000

1.412.790

14,36

18.213.000

18.075.144

99,24

EXCEDENT

-

9.532.298

-

-
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Referitor la Contul de execuţie a bugetului local – Venituri, prevederile
bugetare definitive pe anul 2009 sunt în sumă de 157.997.000 lei, încasările
realizate fiind de 156.893.059 lei, în procent de 99,30 %.
Drepturile constatate sunt în sumă de 157.094.479 lei, din care în anul
curent
156.897.782
lei,
reprezentând
drepturi
constatate
în
anul 2009 iar diferenţa de 196.697 lei reprezintă drepturi constatate din anii
precedenţi din care o parte s-au încasat în anul 2009 iar diferenţa urmează a se
încasa în anul 2010.
Drepturile constatate de încasat în sumă de 195.237 lei, reprezintă
contravaloarea amenzilor rezultate în urma aplicării Proceselor verbale de
contravenţie, a autorizaţiilor speciale de transport, eliberate conform legislaţiei
în vigoare, precum şi a contractelor încheiate între Consiliul Judeţean Olt în
calitate de administrator al drumurilor judeţene şi utilizatorii suprafeţelor din
zona drumurilor de interes judeţean, pe baza tarifelor care au fost actualizate
anual prin hotărâri ale consiliului judeţean, urmând să luăm măsurile legale
pentru încasarea acestora în perioada următoare.
Referitor la Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli, facem
următoarele precizări: din totalul creditelor bugetare definitive pe anul 2009 în
sumă de 157.997.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 147.360.761 lei,
reprezentând 93,27 %, se înregistrează o economie în sumă absolută de
10.636.239 lei. Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 68.02
„Asigurări şi asistenţă socială”, care din totalul creditelor în sumă de 80.507.000
lei s-au efectuat plăţi în sumă de 80.191.420 lei, urmat de capitolul 84.02
„Transporturi” cu plăţi în sumă de 18.075.144 lei, capitolul 65.02 „Învăţământ”
cu plăţi în sumă de 13.899.567 lei, capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”
cu plăţi în sumă de 11.947.586 lei, capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni
externe” cu plăţi în sumă de 10.279.391 lei şi capitolul 54.02 „Alte servicii
publice generale” cu plăţi în sumă de 6.188.046 lei.
Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-a efectuat în limita,
creditelor bugetare aprobate, nu s-a înregistrat refuz de viză de control
financiar-preventiv, cheltuielile efectuându-se în conformitate cu legile în
vigoare.
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f) Programele şi strategiile proprii:
În anul 2009 la nivelul judeţului Olt au fost asigurate condiţiile
necesare pentru folosirea transparentă şi eficientă a fondurilor
nerambursabile provenite de la Uniunea Europeană pe bază de proiecte
finanţate prin programele operaţionale lansate în România în această
perioadă.
1. Rezultate 2009 :
I.
Întocmirea şi implementarea proiectelor finanţate prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013 ( POR) pentru toate
axele Programului ( proiecte de infrastructură de transport reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene, infrastructură
socială - reabilitarea, modernizarea şi dotarea centrelor sociale,
infrastructură de sănătate, educaţională şi proiecte de dezvoltare a
turismului local şi a clădirilor de patrimoniu).
Axa 2 – Infrastructura regională şi locală de transport
După evaluarea proiectelor depuse de Consiliul Judeţean Olt, au fost
aprobate următoarele 5 proiecte :
1.REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 604,
KM 36+717-74+749, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării
nerambursabile - 23.726.293,92 lei
1. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 648,
LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT, valoarea
finanţării nerambursabile – 4.962.388,76 lei
2. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 677,
LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT, valoarea
finanţării nerambursabile – 24.273.946,34 lei
3. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 643A,
BALŞ-LIMITĂ JUDEŢ DOLJ, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării
nerambursabile – 17.993.566,36 lei
4. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 641,
CARACAL-LIMITĂ JUDEŢUL OLT, KM 10+045-15+000, valoarea
finanţării nerambursabile – 15.450.519,28 lei.
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În perioada analizată au fost semnate următoarele contracte de finanţare
nerambursabilă:
- Contract de finanţare nr. 65/12.03.2009, cod SMIS 3055 între Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Unitatea Administrativ teritorială
judeţul Olt proiect REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM
JUDEŢEAN DJ 648, LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-VITOMIREŞTI,
JUDEŢUL OLT.
- Contract de finanţare nr. 29/13.02.2009 , COD SMIS 3046 între
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Unitatea Administrativ
teritorială judeţul Olt proiect REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM
JUDEŢEAN DJ 604, KM 36+717-74+749, JUDEŢUL OLT.
- Contract de finanţare nr. 599/27.11.2009 între Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei şi Unitatea Administrativ teritorială judeţul Olt proiect
REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 643A,
BALŞ-LIMITĂ JUDEŢ DOLJ, JUDEŢUL OLT.
Contractarea proiectului:
- REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 677,
LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT.
- Proiectul REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ
641, CARACAL-LIMITĂ JUDEŢUL OLT, KM 10+045-15+000, este
inclus în lista de rezervă.
Total finanţări Consiliul Judeţean Olt AXA 2 – 20.573.027 Euro
AXA 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ,
Domeniul 3.3. — Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
A fost semnat contractul de finanţare nr. 598/27.11.2009 între
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor şi Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru proiectul regional care vizează
dotarea bazelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele Olt, Dolj,
Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi a bazei regionale din Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia cu echipamente specifice activităţii de intervenţie în situaţii
de urgenţă. Valoarea totală a proiectului – 49.069.000 lei.
Valoarea finanţării nerambursabile aferentă
bazei judeţene Olt –
2.000.000 Euro
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AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniu major de
intervenţie 3.1. – Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor de sanatate
1. „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina”.
Valoarea finanţării nerambursabile – 4 milioane Euro.
AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale , domeniul de
intervenţie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale
Au fost semnate următoarele contracte de finanţare:
- Contractul de finanţare nr.552/6.10.2009 între Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţelor şi Unitatea Administrativ teritorială judeţul Olt
pentru proiectul Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap
Cezieni. Valoarea finanțării nerambursabile - 703.500 Euro.
- Contractul de finanţare nr.591/27.11.2009 între Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţelor şi Unitatea Administrativ teritorială judeţul Olt
pentru proiectul Modernizare Centrul de Ingrijire si Asistenta Slatina.
Valoarea finanţării nerambursabile – 475.406 Euro.
AXA 3 - Domeniul de intervenţie 3.4. – Reabilitarea
/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă
Proiectul Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş valoarea
finanţării nerambursabile – 428.878 Euro se află în etapa de pre-contractare.
Proiectul Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale Speciale Balş valoarea finanțării nerambursabile – 237.016 Euro, se află în etapa de
verificare a proiectului tehnic de execuţie la sediul OI POR .
Total finanţări Consiliul Judeţean Olt Axa 3 - 7.844.800 Euro
AXA 4 – SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI DE AFACERI
REGIONAL ŞI LOCAL- 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală
Proiect: Bursă de cereale în oraşul Corabia, se află în etapa de precontractare .
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Valoarea finanțării nerambursabile aprox. 1.000.000 Euro
Beneficiar : Consiliul Judeţean Olt
Partener: Consiliul Local Corabia
AXA 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniu
majore de intervenţie este 5.1. – Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului
cultural,
precum
şi
crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe.
Proiect: Reabilitarea secţiilor expoziţionale la Muzeul Judeţean Olt şi
amenajări peisagistice, lucrări decorative pentru evidenţierea clădirii şi
a exponatelor. Proiectul a fost aprobat la finanţare şi inclus în lista de
rezervă. Valoarea finanţării nerambursabile este 800.130 Euro.
TOTAL FINANŢĂRI POR 2007-2013 – ANUL 2009 – 30.217.957
EURO
II.Întocmirea şi implementarea proiectelor
pentru Programul
Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 2013 .
AXA 1 – ACCESIBILITATE
1. Proiectul Îmbunătăţirea accesibilităţii în zona de graniţă OltPleven prin modernizarea DJ 543 Corabia-Izbiceni, judeţul Olt
şi a drumului III- 3402 Pleven se află în proces de evaluare .
Valoarea proiectului: 8 milioane Euro.
2. Proiectul Reabilitarea şi modernizarea DJ 544 şi a drumului
3004 TRASTENIK-OREAHOVITZA- DRUM III-137 din
Bulgaria se află în proces de evaluare. Valoarea proiectului: 8
milioane Euro.
Cele două proiecte au fost recomandate pentru finanţare, urmând să fie
aprobate de Comitetul Comun de Selecţie al Programului Operaţional de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013 .
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AXA 2 – MEDIU
Consiliul Judeţean Olt a depus proiectul Managementul situaţiilor de
urgenţă provocate de evenimente hidro-meteo periculoase şi de calitate a
mediului, proiect aflat în proces de evaluare.
Acest proiect vizează realizarea unui instrument modern pentru
managementul dezastrelor, asigurând fluxul de informaţii necesar luării
deciziilor de către palierul decizional, respectiv organismele şi instituţiile ce
reprezintă factorii de decizie a intervenţiilor în cazul producerii calamităţilor
naturale. Sistemul propus prin proiect este bazat pe o platformă web stabilă şi
sigură, asigurând toate funcţiile solicitate conform drepturilor asociate
utilizatorilor şi prerogativelor acestora.
Valoarea proiectului – 4.500.000 Euro
Stadiul proiectului: evaluare tehnică şi financiară.
AXA 3 – DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ
Consiliul Judeţean Olt a depus proiectul Dezvoltarea unei identităţi
socio-economice regionale distincte în regiunea transfrontalieră OltPleven, proiect aflat în proces de evaluare.
Obiectivul general al proiectului: Crearea unei imagini pozitive a regiunii
transfrontaliere Olt Pleven în scopul atragerii de resurse financiare şi umane
(investiţii, forţa de muncă înalt calificată) şi reducerea decalajelor de
dezvoltare regională faţă de nivelul regiunilor transfrontaliere dezvoltate din
Uniunea Europeană.
Valoarea proiectului – 1.300.000 Euro .
Stadiul proiectului: evaluare tehnică şi financiară.
TOTAL SOLICITĂRI FONDURI NERAMBURSABILE PO de
Cooperare Transfrontalieră RO-BG – ANUL 2009 – 13.800.000 Euro
III.Pregătirea proiectelor pentru Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007-2013
Consiliul Judeţean Olt a depus 3 proiecte în cadrul acestui program:
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1.Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Olt şi
planificare strategică până în anul 2020, proiect depus în cadrul Axei
prioritare 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului
ciclului de politici publice”, Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare
a deciziilor la nivel politico-administrativ - Strategii de dezvoltare locală.
Valoarea proiectului: 136.000 Euro . Stadiul proiectului : evaluare
tehnică și financiară .
2.Sistem informatic integrat pentru managementul fluxului
informaţional şi al documentelor în cadrul Consiliului Judeţean Olt,
proiect depus în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare,
Domeniul major de intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
furnizării serviciilor, Operaţiunea Implementarea iniţiativelor de reducere a
duratei de livrare a serviciilor publice. Valoarea proiectului: 145.000 Euro.
Stadiul proiectului : evaluare tehnică şi financiară .
3.Organizarea modulelor de pregătire achiziţii publice, limbă engleză,
managementul proiectelor pentru funcţionarii publici din cadrul
Consiliului Judeţean Olt, proiect depus în cadrul Axei nr. 1 – Îmbunătăţiri
de structură şi
proces ale managementului ciclului de politici publice
domeniul major de intervenţie 1.3.- Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
. Valoarea proiectului: 171.564 Euro. Stadiul proiectului : evaluare
tehnică şi financiară .
TOTAL SOLICITĂRI FONDURI NERAMBURSABILE PO DCA
– ANUL 2009 – 452.564 Euro
IV.
PROGRAM
OPERAŢIONAL
CREŞTEREA
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
Consiliul Judeţean Olt a depus 1 proiect în cadrul acestui program:
Dezvoltarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul Consiliului
Judeţean Olt, proiect depus în cadrul Axei prioritare nr. 3 – „Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, domeniul
major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice
electronice”. Valoarea proiectului: 1.558.333 Euro. Stadiul proiectului :
evaluare tehnică şi financiară.
TOTAL SOLICITĂRI FONDURI NERAMBURSABILE
Competitivitate – ANUL 2009 – 1.558.333 Euro
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PO

TOTAL SOLICITĂRI FONDURI NERAMBURSABILE – ANUL
2009 - 15.810.897 Euro
V. PNDR – Măsura 322
În perioada analizată au fost aprobate pentru finanţare următoarele
proiecte:
1. Prima înfiinţare reţea publică de apă uzată, extindere reţea publică de
apa, îmbunătăţirea reţelei de drumuri, creşă şi dotare cămin cultural.
Valoarea finanţării: 8.022.354 lei
Beneficiar : comuna Slătioara
2. Prima înfiintare reţea publică de apă uzată, extindere reţea apă, prima
înfiinţare şi dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale – centru
îngrijire copii, renovare, modernizare şi dotare cămin cultural şi
îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna Bobiceşti,
judeţul Olt şi dotare cămin cultural şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri
de interes local în comuna Bobiceşti, judeţul Olt.
Valoarea finanţării : 8.001.379 lei
Beneficiar : comuna Bobiceşti
3. Canalizare ape uzate, staţie epurare şi modernizare drum comunal DC
82 satele Peretu şi Greci, comuna Osica de Sus, judeţul Olt.
Valoarea finanţării: 8.503.084 lei
Beneficiar : comuna Osica de Sus
4. Prima înfiinţare reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţii de
epurare), extinderea reţelei publice de apă, îmbunătăţirea reţelei de
drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale şi străzi în
interiorul comunei) şi renovare modernizare şi dotare cămin cultural în
comuna Strejeşti, judeţul Olt.
Valoarea finanţării : 9.516.127 lei
Beneficiar : comuna Strejeşti
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5.

6.

7.

8.

9.

Alimentare cu apă comuna Pleşoiu, canalizare în comuna Pleşoiu,
modernizare drum local, acces biserica, Cocorăşti, comuna Pleşoiu,
judetul Olt.
Valoarea finanţării: 9.008.614 lei
Beneficiar : comuna Pleşoiu
Înfiinţare reţea publică de apă, înfiinţare reţea publică de apă uzată,
modernizare drumuri de interes local şi conservarea moştenirii
culturale.
Valoarea finanţării: 8.737.170 lei
Beneficiar : comuna Vîlcele
Modernizare drum legătura Baldovineşti-Găvăneşti şi pod peste pârâul
Gemărtălui, modernizare uliţe săteşti Baldovineşti şi Găvăneşti,
alimentare cu apă Găvăneşti, grădiniţa cu 3 Săli de clasă Baldovineşti,
protejare elemente cadru natural, reţea de canalizare.
Valoarea finanţării: 21.919.565 lei
Beneficiar : comuna Baldovineşti – lider proiect
Alimentare cu apă, canalizare apă uzată, modernizare uliţe săteşti,
construire grădiniţă şi protejare elemente cadru natural.
Valoarea finanţării: 9.319.368 Euro
Beneficiar : comuna Oboga
Asfaltare drumuri comunale, alimentare cu apă, canalizare, construire
centru social, modernizare şi dotare cămin cultural,comuna Grădinile,
judeţul Olt.
Valoarea finanţării: 9.293.216 Euro
Beneficiar : comuna Grădinile
TOTAL PNDR –MĂSURA 322 – anul 2009 – 21.773.791 Euro

PROIECTE DEPUSE ÎN SESIUNEA IULIE 2009
În sesiunea iulie 2009 au fost depuse la nivelul judeţului Olt 58
proiecte integrate în cadrul măsurii 322.
Beneficiarii acestor proiecte sunt comunele Băbiciu, Bărăşti,
Brastavăţu, Brebeni, Călui, Cezieni, Corbu, Coteana, Crîmpoia, Cungrea,
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Curtişoara, Dăneasa, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Făgețelu, Fălcoiu,
Ghimpeţeni, Gîrcov, Giuvărăşti, Ianca, Gostavăţu, Iancu Jianu, Izvoarele,
Leleasca, Mihăeşti, Morunglav, Movileni, Obîrşia, Oporelu,Orlea, Osica de
Jos, Perieţi, Pîrşcoveni, Priseaca, Redea, Rotunda, Rusăneşti, Sîmbureşti,
Sârbii Măgura, Scărişoara, Schitu, Seaca, Şerbăneşti, Şopîrliţa, Stoeneşti,
Stoicăneşti, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Vădăstriţa, Valea Mare,
Văleni, Vişina, Vişina Nouă, Vitomireşti, Vulpeni.
TOTAL FINANŢĂRI 2009 – 51.991.748 Euro , din care :
TOTAL FINANŢĂRI CONSILIUL JUDEŢEAN OLT – 30.217.957
EURO
TOTAL SOLICITĂRI FONDURI NERAMBURSABILE – ANUL
2009 - 15.810.897 Euro
3. Raportarea cheltuielilor , defalcate pe programe .
Asigurarea sumelor necesare cofinanţărilor şi a sumelor necesare
implementării proiectelor pînă la rambursarea/decontarea ulterioară a
cheltuielilor din instrumente structurale , conform bugetului propriu pe
anul 2009.
g) Lista cuprinzând documentele de interes public:
-Baza de date cu funcţii de demnitate publică (primari, viceprimari,
consilieri locali)
-Calendarul târgurilor şi pieţelor din judeţul Olt
-Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Consiliului
Judeţean Olt privind derularea programului PEAD 2009
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt;
- Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt;
- Procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu;
-Minutele şedinţelor de consiliu;
- Raportul comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotărâri cu avizul
necesar;
- Certificate de urbanism;
- Autorizaţii de construire/desfiinţare;
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- Planuri urbanistice generale;
- Avizele structurii de specialitate pentru CU, AC/AD;
-Lista certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului
(conf.H.G. nr.834/1991);
- Lista monumentelor istorice ;
- Lista patrimoniului turistic ;
- Programul anual privind achiziţiile de lucrări ;
- Programul lucrărilor de alimentări cu apă, de la sate,
- Programul privind reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe;
- Monitoarele Oficiale ale Judeţului Olt;
- Regulamentul de funcţionare al Consiliului Judeţean Olt;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt;
- Documentaţiile de concursuri pentru posturile vacante;
- Bugetul de venituri şi cheltuieli, după aprobare;
- Contul anual de execuţie bugetară;
- Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico-socială a
judeţului;
- Documente privind încheierea de protocoale de colaborare şi asociere cu
consiliile locale, cu instituţiile publice judeţene şi cu agenţi economici din
ţară;
- Documente privind manifestările cultural artistice organizate în colaborare
cu unităţile finanţate de consiliul judeţean;
- Documente privind coordonarea activităţii consiliilor locale din judeţ în
probleme de integrare europeană şi cooperare interregională;
- Rezultatul licitaţiilor pentru achiziţii de bunuri sau servicii de proiectare şi
de lucrări;
- Program de colectare deşeuri;
- Documente privind starea drumurilor judeţene şi încadrarea lor;
- Rapoarte anuale de activitate ale preşedintelui, vicepreşedinţilor şi
consilierilor judeţeni;
- Procese verbale de verificare şi control ;
- Programe de lucrări pe surse de finanţare;
- Recomandări, circulare, note, transmise în teritoriu;
-Publicaţii privind organizarea licitaţiilor publice.
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h)Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau
gestionate, potrivit legii:
Documentele produse şi/sau gestionate de către Consiliul Judeţean Olt
sunt cuprinse în Graficul privind întocmirea şi circuitul documentelor, în
baza prevederilor Normelor Metodologice privind cadrul general al
atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu aprobat prin
Ordinul nr. 522/2003 al Ministrului Finanţelor Publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Normelor Metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate
prin Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finanţelor Publice, cu
modificările şi completările ulterioare. Graficul privind întocmirea şi circuitul
documentelor, a fost aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt nr. 136/17.06.2005, cu completările ulterioare.
Documentele sunt întocmite de către personalul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Olt, conform prevederilor legale în vigoare şi
atribuţiilor stabilite în fişa postului, poartă semnăturile autorizate, viza de
control financiar propriu, acordată de către personalul împuternicit în acest
sens şi se aprobă de către ordonatorul de credite.
Acestea sunt:
- Acord prealabil de amplasare;
- Autorizare specială de transport pe D.J.;
- Program de lucrări pe DJ-uri
- Referate privind deconturi lucrări;
- Procese-verbale de recepţie;
- Procese-verbale de adjudecare la achiziţii;
- Propuneri investiţii şi lucrări;
- Certificat de urbanism;
- Autorizaţii de construire/desfiinţare;
- Raport statistic investiţii;
- Situaţia realizării P.U.G.-urilor şi a regulamentelor locale de urbanism ;
- Proces-verbal de predare-primire;
- Procese verbale de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a
unor bunuri materiale;
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- Note de recepţie şi constatare;
- Bon de consum;
- Aviz de expediţie;
- Foaie de parcurs;
- Facturi;
- Chitanţe;
- Ordine de plată;
- Contracte de furnizare produse şi servicii;
- Cerere de admitere la finanţare a investiţiilor;
- Cerere de deschidere credite bugetare;
- Rapoarte privind utilizarea fondurilor;
- Deconturi justificative;
- Rapoarte statistice;
- Procese verbale de constatare a contravenţiilor;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Olt;
-Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al
Consiliului Judeţean Olt;
- Structura organizatorică, statul de funcţii al Consiliului Judeţean Olt;
- Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare al
unităţilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt;
- State de plată privind salariile şi alte drepturi;
- Ordin de deplasare;
- Proiecte de buget ale unităţilor subordonate;
- Proiectul de buget al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt
- Bugetul anual al Consiliului Judeţean Olt ;
- Bugetul anual al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt;
- Darea de seamă contabilă a Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului propriu;
- Contul de execuţie al bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt la
încheierea exerciţiului financiar;
- Bilanţul contabil la încheierea exerciţiului financiar;
- Lista de inventariere;
- Prognoze, studii şi programe privind protecţia mediului;
- Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Olt;
-Baza de date cu funcţii de demnitate publică (primari, viceprimari, consilieri
locali)
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- Proiecte hotărâri şi dispoziţii;
- Hotărâri şi Dispoziţii;
- Registre evidenţă hotărâri CJ Olt şi dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt ;
- Acţiuni, întâmpinări;
- Contract de muncă pentru personalul nou angajat, care nu are statut de
funcţionar public;
- Fişe de pontaj ;
- Contractul colectiv de muncă;
- Adeverinţe ;
- Programe de perfecţionare ale funcţionarilor publici.
- Registrul de evidenţă corespondenţă;
- Borderou expediţie, sistem TP;
- Plan de audit public intern;
- Raport de audit public intern;
i)Modalităţile de contestare a deciziei Consiliului Judeţean Olt în
situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de
acces la informaţiile de interes public:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la
informaţiile de interes public a fost încălcat, prin refuzul explicit sau tacit al
funcţionarului desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001, acesta
se poate adresa în termen de 30 de zile, de la luarea la cunoştinţă, cu
reclamaţie administrativă Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.
Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată,
răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea
reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial,
cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Director executiv,
Corneliu PĂRNUŢĂ

Serviciul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului,
Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P.
Magdalena ŢOLU
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