CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Serviciul Relaţii Publice, A.T.O.P. şi
Transparenţă Decizională
Nr.263/12.02.2014
BULETIN INFORMATIV
al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2013
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 2013 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 al cărui mandat se derulează în prezent a fost constituit prin
Hotărârea nr. 67 din 28 iunie 2012 pentru un mandat de 4 ani si este format din 30
consilieri judeteni, 2 Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt şi Preşedintele Consiliului
Judeţean Olt.
b)Structura organizatorică a Consiliului Judeţean Olt a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.107/29.07.2013, începând cu data de 01.09.2013 şi
cuprinde:
Direcţia Economică, Buget-Finanţe
1. Serviciul financiar - contabilitate;
2.Serviciul Buget, impozite şi taxe
3.Biroul Informatică şi Administrativ;
Direcţia Tehnică si Investiţii
1. Serviciul Tehnic, Investiţii
2.Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea
Judeţeană de Transport
Arhitectul Şef al Judeţului
1.Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina in
Construcţii.

2. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi
Strategii de Mediu
Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul
Oficial al Judeţului
Secretar al Judeţului
1.Serviciul juridic- contencios.
Serviciul Relaţii Publice, ATOP şi Transparenţă Decizională
Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare
Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări
Serviciul Dezvoltare Regională
Compartimentul Audit Public
Cabinet Preşedinte
Atribuţiile direcţiilor, serviciilor si compartimentelor de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Olt, sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr.68/28.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare.
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL
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 Relaţii Publice, A.T.O.P.şi Transparenţă
Decizională.

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

Miercuri
08:30 – 18:30
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PROGRAMUL DE AUDIENŢE

Paul STANESCU
Miercuri

PREŞEDINTE
orele 10.00-12.00

Marius OPRESCU

VICEPREŞEDINTE

Marţi

orele 10.00-12.00

IOAN CIUGULEA
Marţi

VICEPREŞEDINTE
orele 10.00-12.00

MARIN DOBRE
Luni

SECRETAR
orele 10.00-12.00

c) Numele şi prenumele funcţionarilor publici din cadrul Serviciului
Relaţii Publice, A.T.O.P.şi Transparenţă Decizională.







Corneliu Părnuţă;
Albulescu Rodica Virginia;
Cazangiu Alexandra
Lolea Vasile;
Ţolu Magdalena
Amza Cristina

d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Olt:
 Denumire:
Consiliul Judeţean Olt ;
 Sediul :
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.
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e)Sursele financiare ale Consiliului Judeţean Olt
Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013 (forma
iniţială):
- lei VENITURI TOTAL, din care:

150.870.000

- Venituri proprii
 cote defalcate din impozitul pe venit
 sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit
 taxe pe utilizarea bunurilor
 venituri nefiscale
- 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
 Susţinerea derulării proiectelor
finanţate din FEN postaderare
 Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
 Finanţarea Camerelor Agricole
- Sume primite de la UE în cadrul plăţilor
efectuate
CHELTUIELI TOTAL, din care:
-

38.479.000
24.750.000
10.989.000
1.419.000
1.321.000
64.941.000
40.594.000
10.306.000
14.041.000
46.515.000
755.000
45.460.000
300.000
935.000
165.272.000

Autorităţi publice şi acţiuni externe
11.747.000
Alte servicii publice generale
3.733.000
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 3.630.000
Apărare
500.000
Ordine publică şi siguranţă naţională
4.462.000
Învăţământ
16.302.000
Sănătate
1.912.000
Cultură recreere şi religie
14.129.000
Asigurări şi asistenţă socială
84.397.000
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
200.000
Protecţia Mediului
3.047.000
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- Acţiuni generale economice
- Agricultură, silvicultură,
piscicultură şi vânătoare
- Transporturi

2.467.000
300.000
18.446.000

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

-14.402.000

Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013 (forma
finală):
- lei 182.609.000

VENITURI TOTAL, din care:
- Venituri proprii
 cote defalcate din impozitul pe venit
 sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit
 taxe pe utilizarea bunurilor
 venituri nefiscale
- Donaţii şi sponsorizări

38.479.000
24.750.000
10.989.000
818.000
1.922.000
3.000

- 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
- Subvenţii primite din bugetul de stat
 Susţinerea derulării proiectelor
finanţate din FEN postaderare
 Finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
 Finanţarea administraţiilor locale,
program FEGA
 Finanţarea Camerelor Agricole
 Finanțarea subprogramului
Infrastructură la nivel județean
- Sume primite de la UE în cadrul plăţilor
efectuate
CHELTUIELI TOTAL, din care:

64.991.000
40.644.000
10.306.000
14.041.000
56.825.000
3.744.000
48.133.000
172.000
748.000
4.028.000
22.311.000
197.011.000
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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
Agricultură, silvicultură,
piscicultură şi vânătoare
- Transporturi

-

24.720.000
1.023.000
4.830.000
500.000
4.324.000
16.302.000
2.087.000
14.617.000
87.995.000
200.000
12.718.000
4.108.000

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

748.000
22.839.000
-14.402.000

Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli
Contul de execuţie a bugetului local la data de 31 decembrie 2013 se reflectă în
Anexa nr. 12 – Venituri şi în Anexa nr. 13 - Cheltuieli.

Denumirea indicatorilor

Prevederi
bugetare
iniţiale

Prevederi
bugetare
definitive

150.870.000 182.609.000
TOTAL VENITURI, din care:
1. Venituri proprii, din care:
38.479.000 38.479.000
- cote defalcate din impozitul pe venit 24.750.000 24.750.000
- sume alocate din cote defalcate din
10.989.000 10.989.000
impozitul pe venit
- taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea
1.419.000 818.000
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea
de activităţi
- venituri nefiscale
1.321.000 1.922.000
- venituri din capital
- sume din excedentul bugetului local
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- lei Încasări
realizate

%

213.083.204 116,69
49.156.421
23.852.134

127,75
96,37

10.590.348

96,37

762.083

93,16

2.027.562
14.418

105,49
-

utilizate pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare
2. Donaţii şi sponsorizări
3. Sume defalcate din TVA, din care: 64.941.000
40.594.000
- sume defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor
descentralizate
- sume defalcate din TVA pentru 10.306.000
drumuri
- sume defalcate din TVA pentru
14.041.000
echilibrarea bugetelor locale
4. Subvenţii, din care:
46.515.000
- susţinerea derularii proiectelor finanţate
755.000
din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
- finanţarea drepturilor acordate
45.460.000
persoanelor cu handicap
- program FEGA
- finanţarea camerelor agricole
300.000
- finanțarea subprogramului
Infrastructură la nivel județean
- sume alocate din bugetul de stat
aferente corecțiilor financiare
- finanțarea programului național de
Dezvoltare Locală
5. Sume primite de la UE în cadrul
935.000
plăţilor efectuate
Credite
Denumirea indicatorilor
bugetare
iniţiale

-

11.909.876

-

3.000
64.991.000
40.644.000

2.500
64.915.000
40.568.000

83,33
99,88
99,81

10.306.000

10.306.000

100,00

14.041.000

14.041.000

100,00

56.825.000

65.352.168

115,01

3.744.000

10.269.910

274,30

48.133.000

48.035.747

99,80

172.000
748.000
4.028.000

171.038
748.000
739.970

99,44
100,00
18,37

-

2.875.313

-

-

2.512.190

-

22.311.000

33.657.115

150,85

Credite
bugetare
definitive

Plăţi
Efectuate

TOTAL CHELTUIELI, din care:
165.272.000 197.011.000
51.02. Autorităţi publice şi acţiuni 11.747.000 24.720.000
externe
54.02. Alte servicii publice generale
3.733.000 1.023.000
55.02. Tranzacţii privind datoria publică 3.630.000 4.830.000
şi împrumuturi
60.02. Apărare
500.000
500.000
61.02. Ordine publică şi siguranţă 4.462.000 4.324.000
naţională
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%

184.156.044 93,48
19.724.209 79,79
837.540
2.328.308

81,87
48,21

483.604
4.235.773

96,72
97,96

65.02. Învăţământ
16.302.000
66.02. Sănătate
1.912.000
67.02. Cultură, recreere şi religie
14.129.000
68.02. Asigurări şi asistenţă socială
84.397.000
70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare 200.000
publică
74.02. Protecţia mediului
3.047.000
80.02. Acţiuni generale economice, 2.467.000
comerciale şi de muncă
83.02.
Agricultura,
silvicultura, 300.000
piscicultura
si vânătoare
84.02. Transporturi
18.446.000
EXCEDENT
-14.402.000

16.302.000
2.087.000
14.617.000
87.995.000
200.000

16.089.628
2.068.954
14.408.227
87.041.901
-

98,70
99,14
98,57
98,92
-

12.718.000
4.108.000

11.424.125
3.143.227

89,83
76,51

748.000

748.000

100,00

22.839.000 21.622.548
-14.402.000 28.927.160

94,67
-

1. Referitor la Contul de execuţie a bugetului local – Venituri, prevederile
bugetare definitive în anul 2013 au fost în sumă de 182.609.000 lei, încasările realizate
fiind de 213.083.204 lei, în procent de 116 %.
Drepturile constatate sunt în sumă de 214.369.294 lei, din anul curent 214.196.973
lei, reprezentând drepturi constatate în anul 2013 iar diferenţa de 172.321 lei reprezintă
drepturi constatate din anii precedenţi din care o parte s-au încasat în anul 2013 iar
diferenţa urmează a se încasa în perioada următoare.
Drepturile constatate de încasat în sumă de 1.119.835 lei, reprezintă în cea mai mare
parte dividendele cuvenite Consiliului Județean Olt de la Compania de Apă Olt,
înregistrate în contabilitate în cursul anului 2013, în sumă de 1.092.919 lei, iar diferența în
sumă de 26.916 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 ale anului 2013 în sumă de 197.011.000
lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 184.156.044 lei, reprezentând 93,48 %, se înregistrează o
economie în sumă absolută de 12.854.956 lei.
Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă
socială”, care din totalul creditelor în sumă de 87.995.000 lei s-au efectuat plăţi în sumă de
87.041.901 lei, urmat de capitolul 84.02 „Transporturi” cu plăţi în sumă de 21.622.548 lei,
capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” cu plăţi în sumă de 19.724.209 lei,
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capitolul 65.02 „Învăţământ” cu plăţi în sumă de 16.089.628 lei, capitolul 67.02 „Cultură,
recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 14.408.227 lei, capitolul 74.02 „Protecția mediului”
cu plăți în sumă de 11.424.125 lei, capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”
cu plăţi în sumă de 4.235.773 lei, capitolul 80.02 „Acțiuni generale economice comerciale
și de muncă” cu plăți în sumă de 3.143.227 lei, capitolul 55.02 „Tranzacţii privind datoria
publică împrumuturi” cu plăţi în sumă de 2.328.308 lei, capitolul 66.02 „Sănătate” cu plăţi
în sumă de 2.068.954, capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” cu plăţi în sumă de
837.540 lei, capitolul 83.02 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare” cu plăţi în
sumă de 748.000 lei și capitolul 60.02 „Apărare” cu plăţi în sumă de 483.604 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.
2. Referitor la Contul de execuţie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli, din
totalul creditelor bugetare definitive ale anului 2013 în sumă de 23.477.000 lei, s-au
efectuat plăţi în sumă de 23.476.153 lei, reprezentând 100%.
Bugetul creditelor interne al Consiliului Județean Olt pe anul 2013 și estimările
pentru anii 2014-2016 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
92/05.07.2013, primele cereri de tragere fiind înregistrate în luna iulie 2013, iar diferența
în sumă de 28.023.847 lei urmând să fie trasă în anul 2014.
Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 74.07 „Protecția mediului”
care din totalul creditelor în sumă de 12.251.000 lei s-au efectuat cu plăţi în sumă de
12.250.739 lei, urmat de capitolul 84.07 „Transporturi” cu plăţi în sumă de 10.405.686 lei
și capitolul 67.07 „Cultură, recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 819.728 lei.
3. Referitor la Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe
nerambursabile – Venituri, nu am avut aprobate prevederi bugetare în anul 2013,
încasările realizate fiind de 158 lei provenite din dobânzile încasate de către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru sumele existente în cont.
Drepturile constatate şi încasate sunt în sumă de 158 lei, în întregime din anul
curent.
Referitor la Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile
– Cheltuieli, din totalul creditelor bugetare în anul 2013 în sumă de 77.000 lei, s-au
efectuat plăţi în sumă de 856 lei, din excedentul anului trecut în sumă de 76.029 lei,
aferent Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
Pe capitole de cheltuieli suma este aprobată la capitolul 68.08 „Asigurări şi asistenţă
socială” care din totalul creditelor în sumă de 77.000 lei s-au efectuat plăţi în sumă de 856
lei.
4. Referitor la Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii – Venituri, prevederile bugetare definitive ale anului 2013
sunt în sumă de 153.773.000 lei, încasările realizate fiind de 135.217.767 lei, în procent de
87,93 %.
Drepturile constatate sunt în sumă de 155.400.962 lei, din care:
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- din anii precedenţi 22.418.304 lei, reprezentând sume neîncasate anii anteriori de
către spitale 22.370.428 lei, din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate
22.311.347 lei, venituri din prestări servicii specifice activităţii acestora 41.125 lei,
venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă 895 lei,
venituri din concesiuni şi încirieri 17.061 lei şi suma de 47.876 lei de către Serviciul
Judeţean de Pază Olt pentru serviciile de pază prestate.
- din anul curent 132.982.658 lei, reprezentând drepturi constatate în anul 2013 de
către spitale, Serviciul Judeţean de Pază Olt şi celelalte instituţii din subordinea Consiliului
Judeţean Olt.
Drepturi constatate de încasat în sumă de 20.183.195 lei, reprezentând sume
neîncasate de către spitale şi Serviciul Judeţean de Pază Olt pentru serviciile prestate,
urmând să ia măsurile legale necesare pentru încasarea acestora în perioada următoare,
ponderea cea mai mare reprezentând-o veniturile din contractele încheiate de catre spitale
cu casele de asigurari sociale de sănătate în sumă de 19.886.544 lei.
Referitor la Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii – Cheltuieli, din totalul creditelor bugetare definitive ale
anului 2013 în sumă de 155.621.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 136.017.131 lei,
reprezentând 87,40 %.
Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 66.10 „Sănătate”, care din
totalul creditelor în sumă de 145.701.000 lei s-au efectuat plăţi în sumă de 127.065.311 lei,
urmat de capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 5.818.747 lei,
capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională” (Serviciul Judeţean de Pază Olt), cu
plăţi în sumă de 1.379.524 lei, capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi
vânătoare” cu plăţi în sumă de 963.056 lei, capitolul 54.10 „Alte servicii publice generale”
cu plăţi în sumă de 780.118 lei şi capitolul 65.10 „Învăţământ” cu plăţi în sumă de 10.375
lei.
f) Programele şi strategiile proprii:
Accesare fonduri europene si implementare proiecte:
În sensul întăririi capacităţii instituţionale a Consiliului Judeţean Olt de a accesa
programe cu finanţare externă şi de a gestiona fondurile comunitare pe bază de
proiecte, în perioada analizată prin Serviciul Dezvoltare Regională au fost
realizate următoarele obiective :
I.
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
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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, BALŞLIMITĂ JUDEŢ DOLJ, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării nerambursabile –
17.993.566,36 lei
4. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 641, CARACALLIMITĂ JUDEŢUL OLT, KM 10+045-15+000, valoarea finanţării nerambursabile
– 15.450.519,28 lei.
În perioada analizată a continuat implementarea proiectului :
- REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 677, LIMITĂ
JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT.
Stadiu: finalizat
Proiectul REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 641,
CARACAL-LIMITĂ JUDEŢUL OLT, KM 10+045-15+000, este inclus în lista de
rezervă.
AXA 3 - ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, Domeniul
major de intervenţie 3.1. - Domeniul major de intervenţie 3.1. - Reabilitarea
/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
A continuat implementarea proiectului „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina”.
Stadiu : executie lucrari modernizare ambulatoriu – finalizata, receptie la
terminarea lucrarilor
Dotari echipamente – procedura achizitie publica echipamente finalizata,
incheiere contracte achizitie publica, receptie echipamente si predare catre
ambulatoriul SJU Slatina, procedura achizitie publica pentru sistem litotritie
finalizata, contract de furnizare încheiat.
AXA 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE , Domeniul 3.3.
— Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii
în situaţii de urgenţă
Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă continua implementarea
proiectului regional care vizează
extinderea dotarii bazelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele Olt, Dolj, Gorj,
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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 – 22.116.330,00 lei, inclusiv TVA. Va continua implementarea proiectului
prin achiziționarea echipamentelor prevazute pana in anul 2014.
Stadiu: achizitie pentru baza operationala judeteana Olt : 1 autospeciala complexe de
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP,
1
autospeciala interventie la inaltime
Incheiere contracte furnizare echipamente
Valoarea finanțării nerambursabile aferentă bazei județene Olt – 800.000 Euro.
AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenţie 3.2. –
Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor
sociale
În perioada analizată a continuat implementarea proiectelor:
1. MODERNIZARE CENTRU DE RECUPERARE PERSOANE CU
HANDICAP SOPÂRLIȚA.
Valoarea finanțării nerambursabile – 544.392 Euro.
Stadiul implementării:
- finalizare lucrări modernizare
- achizitie echipamente – 100 % finalizata
2. CENTRU TERAPIE OCUPATIONALA DRAGANESTI-OLT
Valoarea finantarii nerambursabile – 600.000 Euro
Beneficiar : Consiliul Judetean Olt in parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova și
Consiliul Local Draganesti-Olt.
Stadiul implementării:
- executie lucrari – 100 %
- achizitie dotari – realizata 100 %
AXA 3 - Domeniul de intervenţie 3.4. – Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea
şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă
În perioada analizată a continuat implementarea proiectului:
1. Reabilitarea si dotarea Scolii Profesionale Speciale Bals
Stadiu: finalizat
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
În perioada analizată a continuat implementarea proiectului : Bursă de cereale în
oraşul Corabia
Valoarea finanțării nerambursabile aprox. 1.000.000 Euro
- Beneficiar : Consiliul Județean Olt
- Partener: Consiliul Local Corabia
Stadiu: - executie lucrari – 100 %
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-contract achizitie publica sistem informatic
- achizitie publica mobilier – finalizata
- achizitie publica aparatura laborator cereale – in desfasurare

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.
Valoarea finanțării nerambursabile este 800.130 Euro.
Stadiu: executie lucrari – 30 %
II.
Implementarea proiectelor
pentru Programul Operaţional de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013 .
AXA 1 – ACCESIBILITATE
1. Proiectul Îmbunătăţirea accesibilităţii în zona de graniţă Olt-Pleven prin
modernizarea DJ 543 Corabia-Izbiceni, judeţul Olt şi a drumului III- 3402
Pleven – contract de finanțare nerambursabilă semnat în 8.03.2011.
Valoarea proiectului: 7.388.104, 57 milioane Euro.
Beneficiar: Consiliul Județean Olt – lider parteneriat
Partener: Agenția Națională pentru Infrastructura de Dumuri din Bulgaria.
Stadiu: finalizat
2. Proiectul Reabilitarea și modernizarea DJ 544 și a drumului 3004
TRASTENIK-OREAHOVITZA- DRUM III-137 din Bulgaria – contract
de finanțare nerambursabilă semnat în 11.03.2011.
Valoarea proiectului: 7.955.995,66 milioane Euro.
Lider parteneriat: Agenția Națională pentru Infrastructura de Dumuri din
Bulgaria.
Partener : Consiliul Judetean Olt
Stadiu: finalizat
AXA 2 – MEDIU
Consiliul Județean Olt a obtinut finantarea proiectului Managementul situațiilor de
urgență provocate de evenimente hidro-meteo periculoase și de calitate a mediului,
proiect aprobat pentru finantare și aflat in implementare ( contract de finanțare
nerambursabilă semnat în 01.07.2011 ).
Acest proiect vizează realizarea unui instrument modern pentru managementul
dezastrelor, asigurând fluxul de informații necesar luării deciziilor de către palierul
decizional, respectiv organismele și instituțiile ce reprezintă factorii de decizie a
intervențiilor în cazul producerii calamităților naturale. Sistemul propus prin proiect este
bazat pe o platformă web stabilă și sigură, asigurând toate funcțiile solicitate conform
drepturilor asociate utilizatorilor și prerogativelor acestora.
Valoarea proiectului – 4.892.695,80 Euro
Lider proiect: Consiliul Judetean Olt
Partener: Municipalitatea Belene, Bulgaria.
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Stadiul proiectului: finalizat
AXA 3 – DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ
Consiliul Județean Olt a obținut finanțarea proiectului Dezvoltarea unei identităţi
socio-economice regionale distincte în regiunea transfrontalieră Olt-Pleven.
Obiectivul general al proiectului: Crearea unei imagini pozitive a regiunii
transfrontaliere Olt Pleven în scopul atragerii de resurse financiare și umane (investiții,
forța de muncă înalt calificată) și reducerea decalajelor de dezvoltare regională față de
nivelul regiunilor transfrontaliere dezvoltate din Uniunea Europeană.
Valoarea proiectului – 1.300.000 Euro .
Stadiul proiectului: semnare Subsidy Contract nr. 27850/11. 04.2012 și a Co-financing
Contract nr. 27852/ 11.04.2012.
Stadiu: finalizat.
A. Parteneriatul cu ADR SV OLTENIA pentru procesul de elaborare a
documentelor regionale strategice şi elaborarea Planului de Dezvoltare
regionala 2014-2020
Reprezentanţii Consiliului Județean Olt din partea serviciului dezvoltare regionala
in grupurile de lucru alcatuite la nivel regional pe domeniile : COMPETITIVITATE
ECONOMICĂ,
CERCETARE,
DEZVOLTARE,
INOVARE,
INFRASTRUCTURĂ, Turism si Dezvoltare Durabila, au demarat în anul 2013
activitatile pentru elaborarea documentelor strategice la nivel regional si au analizat
documentele europene :
- Strategia Europa 2020
- Poziția serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de
parteneriat și a unor programe în ROMÂNIA în perioada 2014-2020
- Propuneri de prioritati de finantare pentru perioada 2014-2020
- Propunere de tipuri de proiecte strategice conform Prioritatilor de finantare
pentru Romania (Documentul de pozitie al CE pentru 2014-2020):
- Contribuții la întocmirea portofoliului de proiecte identificate la nivelul
regiunii. Exemple de proiecte strategice integrate la nivel sectorial si local
(sanatate, infrastructura portuara, sisteme de desfacere a produselor agricole,
ITI).
Consiliul județean Olt a întocmit o prima versiune a portofoliului de proiecte
finanțabile în perioada 2014-2020 în funcție de prioritățile de finanțare pentru perioada
2014-2020 stabilite de Comisia Europeană .
Consiliul Județean Olt a demarat procesul de afiliere la clusterul AGROPRO
OLTENIA , cu scopul atragerii fondurilor europene din instrumente financiare destinate
clusterelor .
Beneficiile apartenentei unei companii la un cluster inovativ sunt urmatoarele:
•Cresterea competitivitatii si a ratei de ocupare a fortei de munca, prin
interconectarea de oameni, abilitati, competente si cunostinte ;
•Cresterea eficientei, prin colaborarea intr-o retea cu clientii si furnizorii;
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•Stimularea inovarii, deoarece interactiunea cu clientii creeaza idei noi si o mare
presiune asupra inovarii;
•Reducerea constrangerilor pentru IMM-uri din partea marilor companii;
•Cresterea sanselor pentru internationalizarea IMM-urilor;
•Sanse de succes pentru start-up si spin-off;
B. Întocmirea programului de dezvoltare al județului Olt pe anul 2013, al
Planului de actiuni pentru realizarea în Județul Olt a obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare 2009-2013, precum și a raportarilor pe fiecare trimestru
al anului.
C. Întocmirea Strategiei de Dezvoltare a județului Olt în perioada 2014-2020
Serviciul dezvoltare regională a demarat procesul de elaborare a Strategiei de
Dezvoltare a județului Olt în perioada 2014-2020 prin colectarea datelor statistice
necesare capitolului privind profilul socio-economic al județului.
D. Gestionarea Convenției de Parteneriat încheiată între Județul Olt și
Departamentul Loiret, Franța
Serviciul dezvoltare regională a urmărit realizarea acțiunilor de parteneriat
conform Convenției Cadru pentru derularea acțiunilor de Cooperare Descentralizată
încheiată în data de 15 octombrie 2012 între Județul Olt prin Consiliul Judeţean Olt şi
Departamentul Loiret, prin Consiliul General Loiret, pentru derularea acțiunilor de
Cooperare Descentralizată, având ca finalitate realizarea unor politici economice comune
celor două regiuni, favorizarea schimburilor fructuoase în domeniul mediului, economiei,
francofoniei, educaţiei și tineretului, turismului, culturii, agriculturii .
În vederea continuării acţiunilor prevăzute pentru anul 2013, la invitaţia
preşedintelui Consiliului General Loiret, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.
4659/7.05.2013, o delegație a judeţului Olt a participat la misiunea de lucru organizată
la Orleans, în perioada 15 -18 octombrie 2013.
Conform Convenției Cadru pentru derularea acțiunilor de Cooperare Descentralizată
în anul 2013 Județul Olt va beneficia de livrarea unor materiale didactice pentru scolile
generale din comuna Barasti si orasul Scornicesti ( dictionare bilingve roman-francez si
francez-roman, carti ilustrate, manuale scolare in limba franceza pentru anii de studiu I și
II ).
De asemenea in anul 2013 Județul Olt va beneficia de echipamente medicale pentru
Spitalul Judetean de Urgenta Slatina in limita unui buget de 25.000 Euro, respectiv o
unitate dentară complet utilată și un dermatom.
În martie 2013 s-a semnat CONVENȚIA TRIPARTITĂ DE COOPERARE
DESCENTRALIZATA între Departamentul Loiret, Județul Olt și Camera de
Aghricultură a Departamentului Loiret pentru realizarea unor acțiuni comune în
domeniul agricol.
Conform acestei Convenții pentru anul 2013 s-a urmărit exercitarea urmatoarelor
misiuni :
- Promovarea de sisteme cooperatiste și asociative in Judetul Olt
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- Proiecte de tip cooperatist in ceea ce priveste utilajele, colectarea si
comercializarea produselor agricole
- Formarea consilierilor agricoli locali
- Schimburi de buna practica asupra functionarii Camerei de Agricultura pentru a
ajuta crearii de Camere in Romania
- realizarea de misiuni in teren, care sa sprijine proiectele
- organizarea de seminarii si formare
În perioada 16-18 decembrie 2013 s-a desfășurat în județul Olt misiunea
delegaților Camerei Agricole din Departamentul Loiret.
Delegația a fost formată din 3 membri , condusă de dl. Michel Masson Președinte al Camerei Agricole din Departamentul Loiret.
Au avuit loc întâlniri de lucru cu reprezentanții Camerei Agricole din Județul Olt
pentru a discuta asupra funcționalității Camerei Agricole, legislație, practici comune și
eventuale transferuri de experiență în domeniul agricol de la Camera Agricolă a
Departamentului Loiret.
A. Din bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt şi din TVA au fost realizate
lucrări în valoare de 12.491.000 lei constând în:
Nr.
Denumirea lucrărilor propuse în anul 2013
Valoare
Crt.
totală
- mii lei A.
Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării
124
drumurilor
- dirigenţie de şantier
24
A1
- Studii de fezabilitate şi proiectare
A2
150
B.
101
101.1.
101.2.
101.2.3.
101.2.4.
101.3.
102.
C.
C.104.
C.105.

Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă (101+102)
Întreţinerea curentă pe timp de
vară(101.1.+101.2.+101.2.3.+101.2.4.+101.3)
Întreţinerea părţii carosabile specifică tipului de
îmbrăcăminte
Întreţinerea comună a tuturor drumurilor
Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere
Asigurarea esteticii rutiere
Întreţinerea curentă a podurilor din beton armat şi a
podeţelor din tuburi şi dalate
Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene
Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a
drumurilor şi podurilor
Straturi bituminoase foarte subţiri
Covoare bituminoase simple
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4381
1804
1120
370
150
45
119
2577
6781
20
6000

C.107.
C.111.
C.112
D.113
E.

Siguranţă rutieră
Pregătirea corpului drumului
Întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor
Lucrări accidentale, refaceri după inundaţii, alunecări de
teren, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere
Cheltuieli de capital
Total valoare lucrări(A+B+C+D+E)

500
200
61
50
1105
12491

În anul 2013 au fost eliberate un număr de 64 acorduri prealabile de amplasare în
zona drumurilor judeţene a unor construcţii şi instalaţii în valoarea de 11.260 lei, 9
autorizaţii de amplasare şi acces la drum, în valoare de 2.340 lei şi au fost încheiate 9
contracte de utilizare zonă drum, în valoare de 72.296,18 lei.
B. În cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, domeniul
„reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate ca drumuri judeţene,
drumuri de interes local şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, conform
O.G. nr. 28/2013 au fost realizate lucrări de modernizare şi asfaltare în valoare totală de
10.001.690 lei pe următoarele drumuri:
- drumuri judeţene DJ 679 , DJ 642A , DJ 703 , DJ 677C , DJ 651B , DJ 703B , DJ 653 ,
DJ 657B – 3.953.690 lei;
- drumuri comunale , DC80, DC18, DC92, DC94, DC121, DC144, DC145, DC10, DC85,
Drumuri comunale Gostavăţu, DC133A, DC91, Drumuri locale Mihăeşti, Drumuri locale
Movileni, DC90, DC2A , DC139 , Drum comunal Rusăneşti, DC47, Strada Dealul Viilor
Sîmbureşti, DC93, DC21, DC24, DC70, DC129, DC 38, Amenajare pasaj la nivel linie
cale ferată, Caracal - Corabia – 5.448.000 lei;
- drumuri comunale din interiorul oraşelor Piatra Olt şi Scorniceşti – 600.000 lei.
C. Conform aceleiaşi ordonanţe de guvern au fost realizate şi lucrări de alimentare cu
apă şi canalizare în următoarele localităţi:
- Alimentare cu apă: Bălteni, Bîrza, Brastavăţu, Bucinişu, Călui, Cezieni, Corbu,
Deveselu, Găneasa, Icoana, Leleasca, Oboga, Oporelu, Optaşi Măgura, Osica de
Jos, Poboru, Radomireşti, Sîrbii Măgura, Stoicăneşti, Şopîrliţa, Topana, Tufeni,
Urzica, Văleni, Vlădila, Verguleasa, în valoare de 8.912.000 lei.
- Canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate: Baldovineşti, Bărăşti, Deveselu,
Găvăneşti, Giuvărăşti, Grădinari, Izbiceni, N. Titulescu, Osica de Sus,Valea Mare,
în valoare de 6.589.000 lei.
- Alimentare cu apă în oraşul Corabia în valoare de 1.000.000 lei.
Total sume alocate în anul 2013 pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală –
28.291.000 lei.
D. În domeniul investiţiilor şi
realizate următoarele lucrări:

lucrărilor
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publice din programul propriu au fost

1. Reparaţii, zugrăveli interioare şi exterioare, înlocuire tâmplărie la clădire nr. 1 –
sediul B la I.S.U. „Matei Basarab”, jud. Olt în valoare de 63.798,95 lei fără
TVA;
2. Realizare pardoseli din parchet la sediul Consiliului Judeţean Olt în valoare de
64.430,56 lei fără TVA;
3. Reabilitare instalaţie electrică interioară la clădirea sediului Consiliului
Judeţean Olt în valoare de 119.412,04 lei fără TVA;
4. Reabilitare grupuri sanitare şi amenajat sala mese la Centrul Militar Judeţean Olt
în valoare de 63.108,00 lei fără TVA;
5. Înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan la Centrul
Militar Judeţean Olt, în valoare de 44.311,14 lei fără TVA;
6. Înlocuire conducte colectoare ape menajere la subsolul clădirii sediu, înlocuire
conducte de încălzire şi radiatoare fisurate în clădirea garaje şi reparaţie zonală la
acoperişul terasă de la clădirea garaje a Consiliului Judeţean Olt în valoare de
29.500,00 lei fără TVA;
7. Consolidare pilon baraj Frunzaru pentru proiectul Managementul situaţiilor de
urgenţă provocate de fenomene hidrologice, meteorologice şi de poluare a mediului în
valoare de 57.938,00 lei fără TVA.

LISTA
contractelor încheiate în anul 2013 , pentru lucrări la drumuri
judeţene finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Olt şi TVA

NR.
CRT.

CONSTRUCTOR

CONTRACT
NR./DATĂ ŞI
A.A.

1.

Vasilescu Gheorghe

1003/25.01.2013

2.

S.C.PRIMACONS

10284/11.11.2011

3.

S.C. OLT DRUM S.A.

9918/30.10.2012

4.

S.C. OLT DRUM S.A.

11928/18.12.2012

5.

S.C. TDANCOR

9915/30.10.2012

6.

S.C. BEBE TRANSROM

9916/30.12.2012

7.

S.C. TDANCOR

9914/30.10.2012
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LUCRAREA

VALOARE
TOTALĂ
(PE TRIM.)
24,000.00

dirigenţie

1,104,989.84 executat podeţe şi şanţuri
Baldovineşti, Găvăneşti, V
155,322.00 iarnă , zona I, trim. IV 2012
431,649.00 iarnă , zona I, trim. I 2013
20,000.00 iarnă DJ 546D , trim. IV 2012
30,000.00 iarnă DJ 546D,trim. I 2013
82,310.00 iarnă , zona II, trim.IV 2012
473,079.00 iarnă, zona II, trim.I 2013
83,467.00 iarnă, zona III, trim.IV 2012
527,344.00 iarnă, zona III, trim.I 2013
78,691.00 iarnă, zona IV, trim.IV 2012

S.C.CORPRES S.A.

9917/30.10.2012

8.
TOTAL
9.
S.C. ROCO S.R.L.
10. S.C. ALMACO PROFIL R.P.H.
Asocierea S.C.TDANCOR
S.C. OLT DRUM S.A.
11. S.C. BEBE TRANSROM

5831/05.06.2013
5832/05.06.2013
9645/24.09.2013

12.

S.C. OLT DRUM S.A.

10973/31.10.2013

13.

S.C. TDANCOR

10974/31.10.2013

14.

S.C. BEBE TRANSROM

10975/31.10.2013

15.

S.C. TDANCOR

10976/31.10.2013

Asocierea
S.C. TDANCOR
S.C. OLT DRUM S.A.
S.C. BEBE TRANSROM

10978/31.10.2013

16.

17.
18.

S.C. CRINFE CONSTRUCT S.R.L.
şi S.C. LORIMAR PREST
S.C. OLT PROIECT
TOTAL

12432/10.12.2013
11946/27.11.2013
2013
2014 trim.I

TOTAL

453,385.00 iarnă, zona IV,trim.I 2013
45,310.00 iarnă, zona V , trim.IV 2012
246,238.00
2,161,695.00
141,459.73
305,296.44
8,100,000.00
150,000.00
455,258.66
80,000
490,342.96
75,000.00
554,842.21
60,000.00
488,654.09

iarnă, zona V , trim.I 2013
TOTAL IARNĂ TRIM I 2013
siguranţă rutieră
siguranţă rutieră
Întreţinere şi reparaţii pe timp
de vara pe DJ
iarnă , zona I, trim. IV 2013
iarnă , zona I, trim. I 2014
iarnă , zona II, trim.IV 2013
iarnă , zona II, trim. I 2014
iarnă, zona III, trim.IV 2013
iarnă, zona III, trim.I 2014
iarnă, zona IV, trim.IV 2013
iarnă, zona IV,trim.I 2014

50,000.00 iarnă, zona V , trim.IV 2013
254,116.07 iarnă, zona V , trim.I 2014
siguranţă rutieră DJ641,
DJ642, DJ642A, DJ542, DJ542A,
DJ546, DJ604,
88,243.83 DJ544, DJ544A, DJ543
studii fezabilitate DJ644,
DJ657, DJ544A
149,990.40
12,490,675.24
iarnă
2,243,213.99
14,733,889.23

g) Lista cuprinzând documentele de interes public:
Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul
Oficial al Judeţului deţine următoarele informaţii de interes public:
1. Raportul de activitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, 01 ianuarie – 31
decembrie 2013 ;
2. Raportul de Activitate al Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile
Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului ;
3. Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt
4. Calendarul pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor din Judeţul Olt;
5. Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Consiliului Judeţean Olt
privind derularea programului PEAD 2013.
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In conformitate cu prevederile art. 5 alin (1) lit. g) din Legea nr. 544/2001, privind
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare,
lista documentelor de interes public referitoare la activitatea Serviciului Achiziţii,
Licitaţii Contractări sunt cele cuprinse în dosarul fiecărei achiziţii publice.
Conform art. 215 alin. 1 din OUG 34/2006 cu modificările si completările
ulterioare dosarul achiziţiei publice are caracter de document public.
Dosarul achiziţiei publice cuprinde în conformitate cu art. 213. alin (1) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările si completările ulterioare, documentele întocmite/primite de autoritatea
contractantă în cadrul procedurii de atribuire:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este
cazul;
c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după
caz, invitaţia de participare;
d) documentaţia de atribuire;
e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care
procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;
f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;
h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea
contractantă;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate;
m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite
de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
o) documentele referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;
p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea
obligaţiilor contractuale de către contractant.
Informatiile de interes public comunicate din oficiu de catre Serviciul de
Urbanism si Amenajarea Teritoriului sunt :
1. Lista certificatelor de urbanism emise de C.J.Olt;
2. Lista autorizatiilor de construire/desfiintare emise de C.J.Olt;
3. Lista
certificatelor
de
atestare
a
dreptului
de
prop.asupra
terenului(conf.H.G.nr.834/1991);
4. Lista avizelor arhitectului sef;
5. Lista monumentelor istorice ;
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6. Regulament aferent PUG aprobat;
7. Regulament aferent PUZ aprobat;
8. Regulament aferent PUD aprobat;
9. Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Olt
Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu
- Masterplan – gestionarea deşeurilor din judeţul Olt ;
- Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Olt ;
- Planul Local de Acţiune pentru Mediu ;
- Lista informaţiilor de mediu deţinute şi disponibilizate de Consiliul Judeţean Olt;
- Lista cu actele normative privind mediul ori în legătură cu mediul ;
-Rapoartele progreselor privind implementarea politicilor, planurilor şi programelor în
legătură cu mediul;
Informaţiile de interes public comunicate din oficiu de catre Compartimentul
audit public intern sunt cele cu privire la răspunsurile la toate scrisorile şi sesizările
primite de către compartimentul audit public intern.
Informatiile de interes public comunicate din oficiu de catre Serviciul Resurse
Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt sunt :
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe
categorii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt;
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de
Lucru al Consiliului Judeţean Olt;
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare organigramă, număr de
personal, stat de funcţii pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea
Consiliului Judeţean Olt şi pentru unităţile sanitare, al căror management a fost
preluat de către Consiliul Judeţean Olt, respectiv:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt;
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt;
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale şi Cultural Olt;
- Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale
,,Doina Oltului”
- Şcoala Populară de Arte şi Meserii;
- Muzeul Judeţean Olt;
- Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu”;
- Serviciul Judeţean de Pază Olt;
- Camera Agricolă Judeţeană Olt;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina;
- Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti;
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- Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci.
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare Regulamente de
organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice din subordine;
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt care reglementează înfiinţarea, reorganizarea
activităţii sau desfiinţarea unor instituţii sau servicii publice în şi din subordinea
Consiliului Judeţean Olt;
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt care reglementează organizarea şi funcţionarea
Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi a Comisiei pentru
Protecţia Copilului, în subordinea Consiliului Judeţean Olt;
- Fişele de post pentru posturile vacante la nivelul Consiliului Judeţean Olt;
- Planul de ocupare al funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt,
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt şi Camera Agricolă Judeţeană Olt;
- Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici din cadrul
Consiliului Judeţean Olt precum şi ale personalului de conducere care ocupă posturi
aferente personalului contractual;
- Anunţuri privind organizarea de concursuri de recrutare organizate în cadrul
Consiliului Judeţean Olt;
- Anunţuri privind concursuri de ocupare a posturilor de directori ai instituţiilor şi
serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Olt;
- Informaţii privind desfăşurarea acestor concursuri;
- Programe şi strategii privind managementul resurselor umane din cadrul aparatului
propriu al Consiliului Judeţean Olt.
Serviciul Relaţii Publice, A.T.O.P. şi Transparenţă Decizională:
- Baza de date cu functii de demnitate publică(primari, viceprimari, consilieri locali);
- Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt;
- Raportul de activitate al Presedintelui Consiliului Judetean Olt, 01 ianuarie-31
decembrie 2013;
- Rapoarte anuale de activitate ale preşedintelui, vicepreşedinţilor şi consilierilor
judeţeni;
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt;
- Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt;
- Procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu;
- Minutele sedintelor de consiliu;
- Documente privind încheierea de protocoale de colaborare şi asociere cu consiliile
locale, cu instituţiile publice judeţene;
- Documente privind manifestările cultural artistice organizate în colaborare cu unităţile
finanţate de Consiliul Judeţean Olt;
h)Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit
legii:
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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;
- Regulament afferent PUG aprobat;
- Regulament afferent PUZ aprobat;
- Regulament afferent PUD aprobat;
- 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;
- 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;
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- deconturi justificative;
- Rapoarte statistice;
- Procese verbale de constatare a contravenţiilor;
- 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;
- Proiecte hotărâri şi dispoziţii;
- Hotărâri şi Dispoziţii;
- Registre evidenţă hotărâri ale Consiliului Judeţean 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;
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 privind accesul la informaţiile de
interes public a fost încălcat, prin refuzul explicit sau tacit al funcţionarului desemnat
pentru aplicare prevederilor Legii 544/2001, aceasta se poate adresa în termen de 30 de
zile, 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.
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