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Paul STĂNESCU

BULETIN INFORMATIV
al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2008

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 2008 care cuprinde următoarele
informaţii de interes public:
a)Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
Consiliului Judeţean Olt.
Consiliul Judeţean Olt a fost constituit la data de 23.04.1992 şi
funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului de specialitate al acestuia.
Consiliul judeţean Olt 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
Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.26/26.02.2009.
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PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT

Luni – Joi
08:00 – 16:30

Vineri
08:00 – 14:00

După program, permanenţa este asigurată de către ofiţerul de serviciu,
salariat al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.

Potrivit prevederilor dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
nr.209/2004, Programul de lucru cu publicul al Consiliului Judeţean Olt,
asigurat de către funcţionarii publici din cadrul Serviciul Editarea
Monitorului Oficial al Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P.
este următorul:
Luni
08:00 – 18:30

Marţi, miercuri, joi şi
vineri
08:00 – 16:30

 Programul de lucru cu publicul al Consiliului Judeţean Olt, peste
orele de program se asigură de către funcţionarii publici ai Consiliului
Judeţean Olt, care efectuează ofiţer de serviciu pe unitate, conform graficului
întocmit lunar de către Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane,
Salarizare, Perfecţionare şi anume:
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Luni
16:30 – 18:30

Vineri
14:00 – 16:30

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;
Buşcu Paul;
Lolea Vasile;
Truşcă Elena;

d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Olt:
 Denumire:
Consiliul Judeţean Olt ;
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Sediu :
Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 14;
Telefon:
0249/431.080;
Fax:
0249/431.122;
E-mail:
cjolt@cjolt.ro;
Adresa web: www.cjolt.ro.

e)Sursele financiare ale Consiliului Judeţean Olt
Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
(forma iniţială):
- lei VENITURI TOTAL, din care:

126.324.000

- Venituri proprii

34.304.000

- 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

66.335.000

- Subvenţii primite din bugetul de stat
 Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
CHELTUIELI TOTAL, din care:
- Autorităţi publice şi acţiuni externe
12.694.000
- Alte servicii publice generale
- Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
- Apărare
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37.531.000
6.086.000
22.718.000
25.685.000
25.685.000
126.324.000

6.458.000
2.360.000
350.000

-

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

260.000
13.840.000
1.000.000
8.670.000
57.685.000
1.111.000
300.000
468.000
21.128.000

Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
(forma finală):
- lei VENITURI TOTAL, din care:

162.227.000

- Venituri proprii

38.358.000

- 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

88.572.000

- Subvenţii primite din bugetul de stat
 Finanţarea programului de pietruire a
drumurilor comunale şi alimentare cu
apă a satelor
 Finanţarea Programelor Operaţionale
Regionale
 Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap

CHELTUIELI TOTAL, din care:
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40.024.000
26.086.000
22.462.000
35.297.000

387.000
364.000
34.546.000

162.227.000

-

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
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Protecţia Mediului
Acţiuni generale economice
Transporturi

10.614.000
6.993.000
3.599.000
357.000
260.000
14.795.000
1.225.000
9.367.000
72.539.000
360.000
50.000
514.000
41.554.000

f) Programele şi strategiile proprii:
Realizări în anul 2008 :
Întocmirea
şi implementarea proiectelor ce vor fi 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 .
În perioada 2007-2008 Consiliul Judeţean Olt a depus următoarele
proiecte în cadrul POR 2007-2013 :
A. AXA 2 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII REGIONALE ŞI
LOCALE DE TRANSPORT
1. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 677,
LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT
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2. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 644 A,
MORUNGLAV, LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA, JUDEŢUL OLT
3. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 648,
LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
4. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 604, KM
36+717-74+749, JUDEŢUL OLT
5. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 641,
CARACAL-LIMITĂ JUDEŢUL OLT, KM 10+045-15+000
6. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 643A,
BALŞ-LIMITĂ JUDEŢ DOLJ, JUDEŢUL OLT.
Conform procedurii de evaluare a proiectelor depuse în cadrul POR
2007-2013,
după evaluarea tehnică şi financiară de către experţi
independenţi, proiectele care au obţinut punctajul minim stabilit prin
regulament urmează etapa evaluării strategice.
În şedinţele CRESC desfăşurate până în prezent, au fost aprobate 5
proiecte ale Consiliului Judeţean Olt care au depăşit faza evaluării tehnice şi
financiare, şi a evaluării strategice, respectiv:
1. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 604,
KM 36+717-74+749, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării
nerambursabile - 23.726.293,92 lei
2. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 648,
LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT,
valoarea finanţării nerambursabile – 4.962.388,76 lei
3. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 677,
LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT, valoarea
finanţării nerambursabile – 24.273.946,34 lei
4. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ
643A,
BALŞ-LIMITĂ JUDEŢ DOLJ, JUDEŢUL OLT, valoarea
finanţării nerambursabile – 17.993.566,36 lei
5. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 641,
CARACAL-LIMITĂ JUDEŢUL OLT, KM 10+045-15+000, valoarea
finanţării nerambursabile – 15.450.519,28 lei.
TOTAL FINANŢĂRI PROIECTE AXA 2 – 23.300.000 Euro
Primele 2 proiecte sunt în faza de pre-contractare, a fost efectuată vizita
în teren , urmând să fie semnate contractele de finanţare.
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Valoarea finanţărilor pentru aceste 2 proiecte este 7.500.000 Euro.
B. AXA 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ,
Domeniul 3.3. — Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă .
În cadrul acestei axe se află în pregătire un proiect regional –
„Îmbunătăţirea sistemului regional integrat pentru situaţii de urgenţă prin
achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă”.
Valoarea finanţării nerambursabile pentru acest proiect este de 13,93
milioane euro, respectiv întreaga alocare financiară pentru regiunea Sud-Vest
Oltenia pe acest domeniu de intervenţie.

AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniu major de
intervenţie 3.1. - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate
1. „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina”.
Proiectul a fost depus
în luna iulie 2008 în vederea evaluării la
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Organism
Intermediar al POR 2007-2013, în vederea evaluării pentru obţinerea
finanţării lucrărilor de execuţie şi a dotării cu echipamente specifice secţiilor
medicale.
Proiectul a fost aprobat pentru finanţare de experţii independenţi,
urmând a fi întocmit proiectul tehnic .
Valoarea finanţării – 4 milioane Euro.
TOTAL FINANŢĂRI AXA 3- DOMENIUL 3.1. – 4 milioane Euro
AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale , domeniul de
intervenţie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale.
1. Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni.
Proiectul a fost depus în luna septembrie 2008, în prezent se află în
proces de evaluare tehnică şi financiară.
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2. Reabilitare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Şopîrliţa
3. Modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina
Proiectele au fost depuse în perioada noiemebrie-decembrie 2008 la
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia , Organismul
Intermediar al POR 2007-2013, în vederea evaluării pentru obţinerea
finanţării lucrărilor de execuţie şi pentru dotarea acestor centre.
Proiectul Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti – Olt va fi depus la
Organismul Intermediar în perioada martie-aprilie 2009.
Proiectul Bursă de cereale în oraşul Corabia, este depus la ADR 4 S-V
Oltenia şi se află în proces de evaluare – etapa evaluare tehnică şi
financiară.
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
Proiectul Reabilitarea secţiilor expoziţionale la Muzeul Judeţean Olt şi
amenajări peisagistice, lucrări decorative pentru evidenţierea clădirii şi a
exponatelor, va fi depus pentru obţinerea finanţării la sediul ADR 4 S-V
Oltenia în perioada februarie-martie 2009.
AXA 3 - Domeniul de intervenţie 3.4. – Reabilitarea
/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă.
1. Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş
2. Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale Speciale Balş
Proiectele au fost depuse în luna noiembrie la Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia , Organismul Intermediar al POR
2007-2013, în vederea evaluării pentru finanţarea lucrărilor de execuţie şi a
dotărilor.
TOTAL FINANŢĂRI APROBATE 2008 POR – 27.300.000 EURO
TOTAL DE CONTRACTAT 2008 POR – 11.500.000 Euro
Finalizarea implementării proiectului finanţat în anul 2007 în cadrul
programului PHARE 2005 Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria,
respectiv :
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- PREVENIREA PRODUCERII UNOR CALAMITĂŢI NATURALE
ÎN JUDEŢUL OLT, PRIN REALIZAREA UNOR HĂRŢI DE RISC LA
ALUNECĂRI DE TEREN ŞI A UNUI PLAN INTEGRAT DE
MANAGEMENT PENTRU PREVENIREA RISCULUI – FINANŢARE
NERAMBURSABILĂ 145.404,80 EURO
Finalizarea în data de 18 ianuarie 2009 a implementării proiectului
Îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul localităţilor ţintă din judeţul Olt –
proiect finanţat în cadrul Programului PHARE – ACCELERAREA
IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI
NAŢIONALE
PENTRU
ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR , cu o valoare a finanţării
nerambursabile de 44.613 Euro
Proiectul cuprinde activităţi de facilitare a dobândirii de acte de
identitate/stare civilă/proprietate de către persoanele de etnie romă din 7
localităţi din judeţul Olt – Piatra-Olt, Drăgăneşti-Olt, Corbu, Fărcaşele,
Stoeneşti, Ipoteşti, Izbiceni.
Derularea proiectelor finanţate
Sectorial de Mediu - POS MEDIU

din

Programul

Operaţional

Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi
apă uzată
Denumire proiect: Modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată în
judeţul Olt
Asistenţe tehnice de care a beneficiat judeţul Olt pentru pregătirea
proiectului se prezintă astfel:
- Măsura ISPA 2003/RO/16/P/PA 012 – FOFIP I , având ca obiectiv
îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi operaţionale a beneficiarilor finali în
sectorul de apă/apă uzată
- Măsura ISPA 2003/RO/16/P/PA 013-05 , al cărui obiectiv a fost
pregătirea aplicaţiei ( Master Plan, Studiu de Fezabilitate, analiza economicofinanciară, impactul asupra mediului) pentru finanţarea din Fondul de
Coeziune a proiectului.
- Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-06 FOFIP II, are ca scop
pregătirea instituţională pentru proiectul regional de modernizare a
infrastructurii de apă /apă uzată .
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În cadrul acestui proiect au fost elaborate următoarele documente şi
înfiinţate următoarele structuri:
- Master Planul pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată al judeţului
Olt .
- A fost elaborat Studiul de Fezabilitate şi Aplicaţia de Finanţare pentru
finanţare din Fondul de Coeziune al UE , aplicaţia a fost aprobată la
Bruxelles.
- A fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară la nivel
judeţean
- A fost înfiinţat Operatorul Unic la nivel judeţean - SC COMPANIA
DE APĂ OLT S.A.
- Valoarea lucrărilor finanţate – 73 milioane Euro
Beneficiar final : - SC COMPANIA DE APĂ OLT S.A.
Beneficiari locali : Consiliul Judeţean Olt, consiliile locale Slatina,
Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra Olt, Potcoava
Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate
Denumire proiect: Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Olt
- Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-04 – asigură Asistenţa tehnică
pentru pregătirea proiectelor în sectorul deşeurilor în judeţul Olt , pentru
pregătirea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul
Olt în vederea finanţării din FEDER.
- Firmele de consultanţă pregătesc împreună cu Unitatea de Implementare
a Proiectului înfiinţată la nivelul Consiliului Judeţean Olt documentele suport
necesare obţinerii finanţării din FEDER
- Valoarea proiectului – 30 milioane Euro
Beneficiar final : CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Beneficiari locali : 112 localităţi
TOTAL FINANŢĂRI 2008 POS MEDIU – 73.000.000 Euro
Demararea implementării proiectului EXTINDERE RETEA
CANALIZARE ORAS BALS, STRADA FRATII BUZESTI SI STRADA
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TEIS , care a obţinut finanţare în cadrul programului PHARE 2006 „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în
sectoarele prioritare de mediu”(Schema de granturi: Investiţii publice în
sectoarele de mediu). Valoarea proiectului - 945.662 Euro, din care
finanţare nerambursabilă - 838.551 Euro.
TOTAL PHARE 2006 – MEDIU – 838.551 Euro
Pregătirea implementării proiectelor aprobate pentru finanţare în
noiembrie 2008 în cadrul programului PHARE 2006 – Schema de grant
Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale de Imbunătăţire a Situaţiei
Romilor - componenta Mica Infrastructura si Locuire, respectiv:
Imbunatăţirea situaţiei romilor din comuna Iancu Jianu prin reabilitarea
drumurilor – beneficiar Consiliul Local Iancu Jianu – valoarea finanţării –
197.128 Euro
Extindere reţele canalizare, ape menajere si pluviale in zona străzilor
Viilor, Popa Sapca, din oraşul Balş , jud. Olt – beneficiar Consiliul Local
Balş – valoarea finanţării 199.480 Euro
TOTAL PHARE 2006 – ROMI – 396.608 Euro
Pregătirea portofoliului de proiecte pentru PROGRAMUL
COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ România-Bulgaria 2007-2013
AXA 1 – ACCESIBILITATE – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului
la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea
transfrontalieră
N Denumire proiect
Stadiul pregătirii
r.
cr
t
4 Reabilitarea
drumului Studiu fezabilitate
judeţean DJ 543
6 Modernizarea drumului Studiu fezabilitate
judeţean DJ 544
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Rolul Consiliului Judeţean
Olt

Lider proiect cu partener din
Bulgaria
Lider proiect cu partener din
Bulgaria

AXA 2 – MEDIU
- Asigurarea intervenţiilor rapide în situaţii de risc
- Protejarea naturii în regiunea Olt-Pleven prin lucrări de împădurire şi
protecţie împotriva alunecărilor de teren
- Elaborarea unui sistem comun de avertizare împotriva inundaţiilor pe zona
de graniţă cu Dunărea , în localităţile Corabia, Zagrajden
Pregătirea proiectelor pentru Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007-2013
Consiliul Judeţean Olt pregăteşte 2 proiecte pentru a fi depuse în cadrul
acestui program , respectiv:
1. Instruirea funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Olt –
ce va fi depus în cadrul Axei prioritare 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces
ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.3:
Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale .
2. Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Olt şi
planificare strategică până în anul 2020 , ce va fi 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.
Proiecte finanţate în anul 2008 în cadrul PNDR – Măsura 322 –
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.
Pentru aceste proiecte a fost acordată asistenţă la întocmirea cererilor de
finanţare şi a anexelor de către Consiliul Judeţean Olt prin serviciul proiecte
cu finanţare internaţională .
Înfiinţare reţea publică de apă în satele Cuza Vodă, Davideşti şi Profa,
comuna Spineni, judeţul Olt şi înfiinţare reţea publică de apă uzată
(canalizare şi staţie de epurare) în satele Cuza Vodă, Davideşti şi Profa,
comuna Spineni, judeţul Olt – beneficiar Consiliul Local Spineni – valoarea
finanţării – 2.345.198 Euro
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Modernizare DC 6 Dobreţu - Ioneşti-Nătărăi km.0+000-4+460 şi
canalizare sat Dobreţu, com. Dobreţu, judeţul Olt – beneficiar Consiliul
Local Dobreţu – valoarea finanţării – 2.066.579 Euro
TOTAL PNDR – Măsura 322- 4.411.777 Euro
În sesiunea noiembrie-decembrie 2008 au fost depuse la nivelul
judeţului Olt în cadrul PNDR 2007-2013, Măsura 322 un număr de 31
proiecte integrate în valoare totală de 88.718.362 Euro.
Beneficiarii acestor proiecte sunt consiliile locale Vîlcele, Băbiciu,
Vişina, Strejeşti, Tia Mare, Slătioara, Bîrza, Oboga,
Şopîrliţa,
Teslui,
Pleşoiu, Cungrea, Dobroteasa, Giuvărăşti, Văleni, Stoeneşti, Corbu, Bărăşti,
Pîrşcoveni, Coteana, Morunglav, Traian, Bobiceşti, Vultureşti, Sâmbureşti,
Grădinari, Dobrun, Osica de Sus, Grădinile, Rusăneşti şi Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Valea Gemărtăluiului înfiinţată de consiliile
locale Baldovineşti şi Găvăneşti.
TOTAL VALOARE PROIECTE FINANŢATE 2008 – 90.146.936 Euro
TOTAL VALOARE PROIECTE FINANŢATE 2007 – 14.982.947 Euro
Realizări în anul 2008 comparativ cu 2007 privind gestionarea şi
atragerea surselor de finanţare nerambursabilă prin proiecte cu finanţare
externă – 601 %
Valoarea finanţărilor nerambursabile obţinute în anul 2008 comparativ cu
anul 2007 a crescut de 6 ori.
g) Lista cuprinzând documentele de interes public:
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt;
- Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt;
- Procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu;
- Raportul comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotărâri cu avizul
necesar;
- Certificate de urbanism;
- Autorizaţii de construire/desfiinţare;
- Planuri urbanistice generale;
- Avizele structurii de specialitate pentru CU, AC/AD;
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- 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, aprobat conform H.G.
nr.687/1997 ;
- 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 al 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
Ordinului 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. 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 buget şi legea nr. 486/2006
- 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;
- Note de recepţie şi constatare;
- Bon de consum;
17

- 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)
- Proiecte hotărâri şi dispoziţii;
- Hotărâri şi Dispoziţii;
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- 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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