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H O T Ă R Â R E      

cu privire la : organizarea  şi func ţionarea UNIT ĂŢII DE  IMPLEMENTARE A PROIECTULUI  
„Sistem integrat de management al de şeurilor în jude ţul Olt” – UIP 1 

 
 
Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.2110 din 17.03.2010  cu privire la aprobarea  proiectului  de 

hotărâre nr. 2111 din 17.03.2010; 
- prevederile art. 4 din Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 30 din 29.03.2007 cu privire 

la înfiinţarea şi organizarea  Unităţii de  Implementare a Proiectului (UIP)  „Managementul 
integrat al deşeurilor în judeţul Olt”; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr.76 din 30.07.2008 cu privire la aprobare 
organigramă, număr de personal şi stat de funcţii  pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr maxim de funcţii publice şi pondere 
funcţii publice pe categorii; 

- adresa nr.123052/182/30.10.2008  a consor ţiului format din firmele C&E, Louis Berger şi 
Poyry ; 

- Raportul Compartimentului Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare, 
nr.2112/17.03.2010;  

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului, nr.2333/23.03.2010;  

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
nr.2335/23.03.2010;  

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii, nr.2336/23.03.2010;  

- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ, 
nr.2340/23.03.2010;  

- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, 
nr.2341/23.03.2010;  

- prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 329 din 29.12.2008  
referitoare la stabilire componenţă pentru Unitatea de Implementare a Proiectului 
,,Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt” – UIP 1; 

- prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 166 din 01.10.2009  
referitoare la stabilire componenţă pentru Unitatea de Implementare a Proiectului 
,,Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt” – UIP 1; 
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- prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 111 din 25.03.2010  
referitoare la stabilire componenţă pentru Unitatea de Implementare a Proiectului 
,,Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt” – UIP 1; 

- prevederile Programului   Opera ţional Sectorial de  Mediu   elaborat de către Ministerul 
Mediului şi Dezvoltării Durabile, în calitate de Autoritate de Management pentru acest 
program şi în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitatea sa de 
coordonator al procesului de pregătire a României pentru accesarea Fondurilor Structurale şi 
de Coeziune pentru perioada 2007-2013; 

- prevederile Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de 
proiect la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale judeţene şi locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor Publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

          În temeiul art .  91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera c) şi art. 97 alin. (1)  din Legea 
administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare,  

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta h o t ă r â r e: 

 
 
Art. 1. (1) Se aprob ă  organizarea şi func ţionarea UNIT ĂŢII  DE IMPLEMENTARE A 

PROIECTULUI „Sistem integrat de management al de şeurilor în jude ţul Olt”– UIP 1 din 
cadrul COMPARTIMENTULUI UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECT ELOR din cadrul 
structurii organizatorice a aparatului de specialit ate al Consiliului Jude ţean Olt,  aprobat ă 
prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 76 din 30.07.2008. 
            (2). Posturile aferente Compartimentulu i Unitatea de Implementare  Proiectelor 
sunt posturi aferente func ţiilor publice şi se reg ăsesc în statul de func ţii al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobat prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt   
nr.76 din 30.07.2008, la pozi ţiile 93, 94, 95, 96 şi  97. 
 

Art. 2. Se aprob ă  structura organizatoric ă  a Unit ăţii  de Implementare a Proiectului 
,,Managementul integrat al de şeurilor în jude ţul Olt” - UIP 1, dup ă cum urmeaz ă: 

1) �ef proiect; 
2) Economist; 
3) Expert comercial; 
4) Expert tehnic – pe probleme de construc ţii;  
5) Expert tehnic – pe probleme  de urbanism; 
6) Expert management de şeuri; 
7) Expert achizi ţii publice; 
8) Consilier Juridic; 
9) Ofi ţer rela ţii cu publicul.  
 

Art.3. Se aprob ă  componen ţa  Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem 
integrat de management al de şeurilor în jude ţul Olt”– UIP 1, în baza  Dispozi ţiilor  
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.329 din 29.12.2008, nr.166 din 1.10.2009  şi 
nr.111/25.03.2010 dup ă cum urmeaz ă: 
 
1) SOLDUBAN Angela -            consilier,  clasa I,  grad         -    �EF PROIECT;  

                                              profesional superior la          şi   EXPERT MANAGEMENT  
                                              Compartimentul Unitatea           DE �EURI 
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de Implementare a                                                                            
Proiectelor  din cadrul  

                                              aparatului de specialitate 
                                              al Consiliului Jude ţean Olt;   

2) CIORCEANU Ionela -            consilier , clasa I,  grad          -    ECONOMIST; 
                                                    profesional superior la  
                                                    Serviciul  Buget, Impozite  
                                                    şi Taxe din cadrul Direc ţiei  
                                                    Buget – Finan ţe a  
                                                    aparatului de specialitate  
                                                    al Consiliului Jude ţean Olt;  
3) IVĂNCESCU Iuliana -            inspector, clasa I, grad             -   EXPERT 
                                                    profesional principal la                COMERCIAL;   
                                                    Compartimentul 
                                                    Contabilitate  - Financiar   
                                                    din cadrul Direc ţiei  
                                                    Contabilitate  - Financiar,  
                                                    Administrativ  a 
                                                    aparatului de specialitate 
                                                    al  Consiliului  Jude ţean Olt;  
4) GRĂDINARU Camelia -        consilier,  clasa I,  grad              -  EXPERT  

                                              profesional superior la                   TEHNIC 
                                              Compartimentul Unitatea  ( pe probleme de Construc ţii ); 
                                              de Implementare a                   
                                              Proie ctelor  din cadrul  
                                              aparatului de specialitate 
                                              al Consiliului Jude ţean Olt;                                

5) DAVIDESCU Ovidiu  -          Arhitect şef al jude ţului     -   EXPERT  
                                                                                                    TEHNIC 
                                                                                                 (pe p robleme de Urbanism );                                           
6) OANCĂ Gerard        -            inspector,  clasa I,  grad              -   EXPERT  
     Ovidiu                                   profesional principal la                     ACHIZIŢII  
                                                   Compartimentul Unitatea              PUBLICE;  
                                                   de Implementare a  
                                                   Proiectelor d in cadrul  
                                                   aparatului de specialitate  
                                                   Consiliului Jude ţean Olt;  
7) BRĂNESCU Ana      -            consilier juridic , clasa I,              -   JURIST;  
                                                   grad profesional superior  la   
                                                   Serviciul Juridic -Contencios în cadrul 
                                                   aparatului de specialitate 
                                                   al Consiliului Jude ţean Olt; 
8) LOLEA Vasile          -             referent , clasa a III-a, grad          -  OFIŢER    
                                                    profesional superior  la                    RELAŢII CU  
                                                    Serviciul Editarea Monitorului      PUBLICUL  
                                                    Oficial  al  Jude ţului, Registratur ă, 
                                                     Relaţii cu Publicul   şi  A.T.O.P.  
                                                     din cadrul Direc ţiei Juridic ă şi  
                                                     Relaţii cu Publicul a  
                                                     aparatului de specialitate  
                                                     al  Consiliului  Jude ţean Olt. 
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Art.4. (1)  Personalul din componenţa  Unităţii  de Implementare a Proiectului „Sistem 

integrat de management al de şeurilor în jude ţul Olt”- UIP 1  are statut de func ţionar public 
şi respectă regimul juridic al funcţionarilor publici   reglementat de Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
           (2) Func ţionarii publici nominaliza ţi în componen ţa Unitatea de Implementare a 
Proiectului „Sistem integrat de management al de şeurilor în jude ţul Olt”- UIP 1 , care nu 
îşi desf ăşoară activitatea în cadrul Compartimentului Unitatea de  Implementare a 
Proiectelor,  î şi vor îndeplini  atribu ţiile ce le revin în cadrul proiectului ,,Sistem Int egrat 
de Management al de şeurilor în jude ţul Olt” prin delegare de atribu ţii, în temeiul 
prevederilor art. 45 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Art. 5. Unitatea de Implementare a Proiectului ,,Si stem Integrat de Management al 
deşeurilor în jude ţul Olt”–UIP 1 va  funcţiona pe toată durata pregătirii şi implementării 
proiectului. 
 

Art. 6. La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri, prevederile  Hot ărârii  
Consiliului Jude ţean Olt nr. 30 din 29.03.2007 cu privire la înfiinţarea şi organizarea  Unităţii 
de  Implementare a Proiectului (UIP)  „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt” îşi 
înceteaz ă aplicabilitatea.  
 

Art.7.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Contabilitate - Financiar, Administrativ, 
Direcţiei Buget – Finanţe, Compartimentului Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, 
Perfecţionare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, persoanelor 
nominalizate în hotărâre  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
 
 
 
 

PRE�EDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
                                                           
 
 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ                         
                                                                     Secretarul  Jude ţului  

                                                                     Marin DOBRE 
 
 

 

Slatina, 25.03.2010 
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