CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Direcţia Resurse Umane, Informare şi
Relaţii Publice
Centrul de informare, relaţii publice şi
Secretariat executiv A.T.O.P.

APROB,
PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU

BULETIN INFORMATIV
al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2006

În baza prevederilor art. 5 alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public cu modificările ulterioare, Consiliul Judeţean Olt a actualizat
buletinul informativ pentru anul 2006 care cuprinde următoarele informaţii de interes public:
a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului
Judeţean Olt.
Acesta a fost constituit la 23.04.1992 şi funcţionează în baza prevederilor Constituţiei
României, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi completările
ulterioare, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Olt şi a
aparatului propriu al acestuia.
Consiliul judeţean Olt a fost ales în anul 2004 pentru un mandat de 4 ani şi este format
din 33 consilieri judeţeni.
b) Structura organizatorică a Consiliului Judeţean Olt a fost aprobată pin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr.71 din 27.07.2006, începând cu data de 1.08.2006 este
următoarea:
Ø Direcţia Economică
1. Serviciul financiarcontabilitate ;
2. Serviciul achiziţii, bunuri şi servicii;
3. Compartimentul administrativ, aprovizionare si protecţia muncii .
Ø Direcţia Buget, Taxeimpozite şi Informatizare
1. Compartimentul buget;
2. Compartimentul Impozite şi Taxe ;
3. Compartimentul Informatizare ;
Ø Serviciul Prognoze, Integrare Europeană, şi Relaţii Internaţionale
Ø Direcţia Tehnică
1. Serviciul Administrarea şi Controlul Calităţii Drumurilor;
2. Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului, Siguranţa
Circulaţiei, Protecţia mediului şi U.L.M.
Ø Arhitect Şef al Judeţului
1. Compartimentul Urbanism, Investiţii, Monumente Istorice şi Turism.
Ø Direcţia pentru Administraţie Publică
1. Serviciul Juridic contencios;
2.Compartimentul Administraţie Publică şi Editarea Monitorului Oficial Al
Judeţului ;
Ø Direcţia Resurse Umane, Informare si Relaţii Publice.
1.Compartimentul managementul resurselor umane ;
2.Centrul de Informare, Relaţii Publice şi Secretariatul Executiv A.T.O.P.
Ø Compartimentul Audit Public Intern este organizat şi funcţionează în
subordinea directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.
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Atribuţiile compartimentelor de specialitate sunt stabilite prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 53 din 26.05.2005.
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Luni – Joi

Vineri

08:00 – 16:30

08:00 – 14:00

După program, permanenţa este asigurată de către ofiţerul de serviciu, salariat al
aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt.
Programul de lucru cu publicul al Consiliului Judeţean Olt:
Luni

Marţi, miercuri, joi şi vineri

08:00 – 18:30

08:00 – 16:30

Programul de lucru cu publicul al Consiliului Judeţean Olt, peste orele de program se
asigură de către un funcţionar public din cadrul Centrului de Informare, Relaţii Publice şi
Secretariat executiv A.T.O.P., după cum urmează:
Luni

Vineri

16:30 – 18:30

14:00 – 16:30

PROGRAMUL DE AUDIENŢE
JENEL COPILĂU
Miercuri

PREŞEDINTE
orele 10.0012.00

IOAN NEDELEA
Joi

VICEPREŞEDINTE
orele 10.0012.00

GHEORGHE BUICĂ
Marţi

VICEPREŞEDINTE
orele 10.0012.00

MARIN DOBRE
Luni

SECRETAR
orele 10.0012.00

c) Numele şi prenumele funcţionarilor publici din cadrul Centrului de Informare,
Relaţii Publice şi Secretariat executiv A.T.O.P. sunt:
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
d)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Teacă Gina;
Lolea Vasile;
Dănică Gheorghiţa;
Mitrache Marius;
Buşcu Paul
Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Olt:
Denumire:
Consiliul Judeţean Olt ;
Sediu :
Slatina, bdul A.I. Cuza, nr. 14;
Telefon:
0249/431.080;
Fax:
0249/431.122;
Email:
cjolt@cjolt.ro;
Adresa web:
www.cjolt.ro.

Sursele financiare ale Consiliului Judeţean Olt:
Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2006 (forma
finală):

 lei RON 
VENITURI TOTAL, din care:

80.127.810

 Venituri proprii

16.792.810

 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 drumurilor comunale
Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
Subvenţii primite din Fondul de Interv.

CHELTUIELI TOTAL, din care:

50.294.000
27.253.000
7.484.000
15.557.000
13.041.000
250.000
12.213.000
578.000

80.127.810

 Autorităţi publice şi acţiuni externe
 Alte servicii publice generale
 Apărare
 Ordine publică şi siguranţă naţională
 Învăţământ
 Sănătate
 Cultură recreere şi religie
 Asigurări şi asistenţă socială
 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
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6.390.000
682.000
476.000
349.000
9.163.000
933.000
6.652.000
37.201.810
750.000

 Agricultură, silvicultură, piscicultură
şi vânătoare
 Transporturi
 Alte acţiuni economice

885.000
16.068.000
578.000

Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007 (forma
iniţială):
 lei RON 
VENITURI TOTAL, din care:

84.454.000

 Venituri proprii

23.573.000

 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

47.137.000

 Subvenţii primite din bugetul de stat
Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap

13.744.000

CHELTUIELI TOTAL, din care:

84.454.000











Autorităţi publice şi acţiuni externe
Alte servicii publice generale
Apărare
Ordine publică şi siguranţă naţională
Învăţământ
Sănătate
Cultură recreere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială
Transporturi

27.277.000
7.913.000
11.947.000

13.744.000

8.647.000
1.900.000
430.000
175.000
9.235.000
500.000
7.410.000
41.244.000
14.913.000

e) Programele şi strategiile proprii:
A. Proiecte derulate în cursul anului 2006
În anul 2006 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 lansate în România în această
perioadă.
I. Finalizarea proiectelor finanţate în cadrul Programului PHARE 2002 Fondul de
modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local, în valoare totală de 302.672
Euro.
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II. Obţinerea finanţării a 3 proiecte în cadrul Programului PHARE 2004 PROGRAMUL
DE COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ – „Schema de investiţii pentru proiecte mici de
gestionare a deşeurilor” :
1.ORGANIZAREA SITEMULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR LA NIVELUL
MUNICIPIULUI CARACAL – VALOAREA PROIECTULUI 681.834,59 EURO.
2. SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR
PE TERITORIUL
LOCALITĂŢILOR URBANE SCORNICEŞTI, POTCOAVA ŞI COMUNELOR TĂTULEŞTI,
OPTAŞI ŞI COLONEŞTI, JUDEŢUL OLT  VALOAREA PROIECTULUI 684.421,25 EURO.
3. SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ ÎN ORAŞUL CORABIA – VALOAREA
PROIECTULUI 633.000 EURO
III. În cadrul programului PHARE 2003 –COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ –
INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ ŞI LOCALĂ/INUNDAŢII şi în baza Hotărârii Guvernului nr.
295/2006 privind modificarea şi completarea H. G. nr.1277/2005 pentru nominalizarea
unităţilor şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie –mai şi iulieaugust 2005,
Consiliul Judeţean Olt a obţinut finanţare pentru proiectul “Reabilitarea unităţilor de
învăţământ din comunele afectate de inundaţii din judeţul Olt în concordanţă cu HG nr.
295/2006” în valoare de 94.805,45 EURO. Proiectul propune executarea lucrărilor de
reabilitare a următoarelor unităţi şcolare : Grădiniţa din comuna Iancu Jianu, Grădiniţa sat
Bărcăneşti, comuna Vâlcele, Şcoala cu clasele IVIII comuna Schitu, Şcoala cu clasele IIV
Bechet şi Grădiniţa sat Bechet , comuna Bobiceşti.
IV. În cadrul sesiunii de proiecte lansate de Programul de dezvoltare a infrastructurii în
spaţiul rural  Conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 la nivelul judeţului Olt un număr de
55 consilii locale au obţinut în prima etapă prin Hotărâri de Guvern sume pentru finanţarea
cheltuielilor de proiectare pentru lucrări ce vizează investiţii : poduri, podeţe, alimentări cu
apă, canalizări şi staţii de epurare în localităţile : Baldovineşti, Bălteni, Bîrza, Balş, Bobiceşti,
Corbu, Curtişoara, Cezieni, Călui, Cîrlogani, Coloneşti, Cungrea, Curtişoara, Dobrun,
Ghimpeţeni, Gura Padinii, Iancu Jianu, Icoana , Izbiceni, Nicolae Titulescu, Oboga, Oporelu,
Osica de Sus, Pîrşcoveni, Radomireşti, SârbiiMăgura, Seaca, Schitu,
Scorniceşti,
Sprîncenata, Studina, Strejeşti, Şerbăneşti, Teslui, Vădastra, Vădăstriţa, Văleni, Vîlcele,
Vişina, Vişina Nouă, Vitomireşti, Voineasa, PiatraOlt, Potcoava, Ştefan cel Mare, Leleasca,
Mărunţei, Vulpeni, Drăghiceni, Coteana, Topana, Corabia, Poboru, Vlădila, Dobreţu. Valoarea
totală a proiectelor 147.006.683 RON.
V. a. Implementarea a 2 proiecte SAPARD – Măsura 2.1etapa de atribuire a
contractelor de achiziţii publice servicii  întocmire proiecte tehnice :
Modernizare drumuri locale, Vîlcele  valoarea proiectului 959.175 Euro.
Modernizarea drumuri locale, Şerbăneşti –valoarea proiectului500.000 Euro.
b. Semnarea în anul 2006 a contractelor de finanţare pentru proiecte în cadrul
Programului SAPARD Măsura 2.1.
DENUMIRE PROIECT

VALOARE
EURO
Modernizare drumuri locale, Vîlcele
959.175
Modernizare drumuri comunale, Vulpeni
447.621
Modernizare drumuri locale, Şerbăneşti
500.000
Modernizare drum comunal, PietrişOboga, comuna Oboga
287.591
Modernizare drum comunal, comuna Baldovineşti
334.768
VI. Aprobarea unui număr de 5 proiecte în cadrul Programului Economia bazată pe
cunoaştere – finanţat de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei pentru consiliile
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locale Dobrun, Tătuleşti, Bîrza, Bărăşti, Izvoarele. Proiectele constau în asigurarea unor
servicii de bază – acces la calculator, Internet, servicii de telefoniefax, scanare,
multiplicare/copiere, servicii specializate.
Infrastructura constă în minimum 4 noduri dotate cu echipamente IT de ultimă
generaţie conectate la Internet de mare viteză. Proiectele vor asigura în şcolile gimnaziale
din satele comunelor dotarea cu un calculator.
Total sume derulate şi gestionate 2006 302.672 Euro
Total sume atrase prin programe cu finanţare nerambursabilă în anul 2006 –
4.623.216 Euro şi 147.006.683 RON.
Total sume gestionate şi atrase în anul 2006 4.925.888 Euro prin proiecte cu
finanţare externă nerambursabilă
şi
147.006.683 RON prin proiecte cu finanţare
nerambursabilă de la bugetul de stat.
B. Proiecte care se vor derula în cursul anului 2007
1. Întocmirea şi actualizarea portofoliilor de proiecte la nivelul judeţului Olt pentru
Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră RoBg 20072013, pentru Programul
Operaţional Regional 20072013,
Programul Operaţional Capacitatea Administrativă,
Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, conform priorităţilor stabilite în
aceste programe operaţionale.
2. Continuarea implementării proiectului finanţat în cadrul Programului PHARE 2003
COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ ŞI
LOCALĂ/INUNDAŢII, care constă în reabilitarea unităţilor şcolare din comunele Schitu,
Vîlcele, Iancu Jianu, Bobiceşti, afectate de inundaţii, cu termen de finalizare iulie 2007 .
Implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului PHARE 2004
PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ – „Schema de investiţii pentru
proiecte mici de gestionare a deşeurilor”.
a. ORGANIZARE SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR LA
NIVELUL MUNICIPIULUI CARACALVALOAREA PROIECTULUI 681.834,59 EURO.
b. SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR PE TERITORIUL
LOCALITĂŢILOR URBANE SCORNICEŞTI , POTCOAVA ŞI COMUNELOR TĂTULEŞTI,
OPTAŞI ŞI COLONEŞTI, JUDEŢUL OLT – VALOAREA PROIECTULUI 684.421,25 EURO.
c.
SISTEMUL DE COLECTARE COLECTIVĂ ÎN ORAŞUL CORABIA –VALOAREA
PROIECTULUI 633.000 EURO.
Obiectivele acestor proiecte vizează îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor locale
Caracal, Corabia şi Izbiceni de a contribui la protecţia mediului şi la atingerea ţintelor privind
gestionarea deşeurilor, implementarea priorităţilor Planului Naţional de Dezvoltare, a
directivelor UE, a Planului Naţional de gestionare a Deşeurilor.
3. Întocmirea proiectelor pentru obţinerea finanţării în cadrul Programului PHARE
2005 Schema de Granturi pentru sectorul Public pentru pregătirea de proiecte în domeniul
protecţiei mediului.
4. Pregătirea proiectelor ce vor fi finanţate din Fondurile Structurale ale UE – în cadrul
programelor operaţionale Capacitate administrativă, Dezvoltarea Resurselor Umane, Mediu,
Cooperare Transfrontalieră RoBg , Regional.
5. Acordarea asistenţei de specialitate pentru pregătirea proiectelor consiliilor locale
comunale în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală 20072013.
f) Lista cuprinzând documentele de interes public:
ü Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt;
ü Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt;
ü Proceseleverbale ale şedinţelor de consiliu;
ü Avizele comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotărâri;
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
g)

Certificate de urbanism;
Autorizaţii de construire/desfiinţare;
Planuri urbanistice generale;
Avizele structurii de specialitate pentru CU, AC/AD;
Lista certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor( conform
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, aprobate conform H.G. nr.
577/1997 şi H.G. nr.687/1997;
Programul privind reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe;
Monitoarele Oficiale ale Judeţului Olt;
Regulamentul de funcţionare al Consiliului Judeţean;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialiotate al
Consiliului Judeţean;
Bugetul de venituri şi cheltuieli, după aprobare;
Contul anual de execuţie bugetară;
Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economicosocială 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;
Proces verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean;
Programe de lucrări pe surse de finanţare;
Recomandări, circulare, note, transmise în teritoriu;
Procese verbale de verificare şi control;
Publicaţii privind organizarea licitaţiilor publice.
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 aprobate 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
ministrului finanţelor publice. 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 propriu, conform atribuţiilor
stabilite în fişa postului, poartă semnăturile autorizate, viza de control financiar propriu,
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acordată de către personalul împuternicit în acest sens şi se aprobă de către ordonatorul de
credite.
Acestea sunt:
ü Acord prealabil de amplasare;
ü Autorizaţie specială de transport pe D.J.;
ü Program de lucrări pe Djuri buget şi legea nr.486/2006;
ü Referate privind deconturi lucrări;
ü Proceseverbale de recepţie;
ü Hotărâri de adjudecare la achiziţii publice ;
ü Propuneri investiţii şi lucrări;
ü Certificat de urbanism;
ü Autorizaţii de construire/desfiinţare;
ü Raport statistic investiţii;
ü Lista cuprinzând elaborarea şi reactualizarea P.U.G.urilor şi ale regulamentelor locale de
urbanism;
ü Procesverbal de predareprimire;
ü Procesverbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri
materiale;
ü Note de constatare;
ü Bon de consum;
ü Aviz de expediţie;
ü Foaie de parcurs;
ü Facturi;
ü Chitanţe;
ü Ordine de plată;
ü Contracte de furnizare produse şi servicii;
ü Comandă de achiziţii publice produse şi servicii;
ü Cerere de admitere la finanţare a investţiilor;
ü Cerere de deschidere credite bugetare;
ü Rapoarte privind utilizarea fondurilor;
ü Deconturi justificative;
ü Rapoarte statistice;
ü Procese verbale de constatare a contravenţiilor;
ü Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Olt;
ü Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt;
ü Structura organizatorică, statul de funcţii al Consiliului Judeţean Olt;
ü Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare al unităţilor aflate
sub autoritatea Consiliului judeţean;
ü State de plată privind salariile şi alte drepturi;
ü Ordin de deplasare;
ü Proiecte de buget ale unităţilor subordonate;
ü Proiectul de buget al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt
ü Bugetul anual al Consiliului Judeţean Olt ;
ü Bugetul anual al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt;
ü Darea de seamă contabilă a Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului propriu;
ü Contul de execuţie al bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt la încheierea exerciţiului
financiar;
ü Bilanţul contabil la încheierea exerciţiului financiar;
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Lista de inventariere;
Rapoarte de specialitate;
Prognoze, studii şi programe privind protecţia mediului;
Proiecte 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;
Adeverinţe;
Programe de perfecţionare ale funcţionarilor publici;
Registru de evidenţă corespondenţă;
Borderou expediţie , sistem TP;
Plan de audit public intern,
Raport de audit public intern .
h) Modalităţile de contestare a deciziei Consiliului Judeţean în situaţia în care
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de
interes public:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de
interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă
conducătorului Consiliului Judeţean Olt. Persoana care se consideră vătămată în drepturile
sale poate depune reclamaţie administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă
a refuzului explicit sau tacit al funcţionarilor Consiliului Judeţean Olt pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 544/2001.
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,
Carmen Maria PĂUNESCU

Centru de informare, relaţii publice şi
Secretariat executiv A.T.O.P.
Gina TEACĂ
Întocmit,
Paul BUŞCU

G.T./ P.B.
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