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HOTĂRÂRE  

 
cu privire la: aprobarea  

REGULAMENTULUI INTERN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
a aparatului de specialitate şi a aparatului permanent de lucru ale 

Consiliului Jude ţean Olt precum şi a Cabinetului Pre şedintelui  
Consiliului Jude ţean Olt 

 
 

Având în vedere: 
- expunerea de motive  nr. 5866/21.06.2011 cu privire la aprobarea 

proiectului de hot ărâre; 
-  raportul comun al Direc ţiei Administra ţie public ă local ă, Serviciul 

juridic – contencios nr.  5868/21.06.2011 ; 
- raportul Comisiei pentru cultur ă, învăţământ, activitatea ştiin ţific ă, 

sănătate, familie, protec ţie copii şi culte nr. 6019/27.06.2011; 
- raportul Comisiei pentru studii economice – socia le, buget – 

finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al 
jude ţului nr. 6030/27.06.2011; 

 - raportul Comisiei pentru dezvoltarea urbanistic ă, realizarea 
lucr ărilor publice, ecologice şi protec ţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectur ă nr. 6021/27.06.2011; 

-  raportul Comisiei pentru administra ţia public ă, juridic ă, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii nr. 
6024/27.06.2011; 

-  raportul Comisiei pentru agricultur ă, sivicultur ă, industrie, servicii 
publice şi comer ţ nr. 6017/27.06.2011; 

- raportul  Comisiei pentru munc ă, protec ţie social ă, activit ăţi 
sportive şi de agrement nr. 6016/27.06.2011;                                                                                                     

-  prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 99/12.08.2010 cu 
privire la aprobare organigram ă, num ăr de personal şi stat de func ţii 
pentru personalul din cadrul aparatului de speciali tate al Consiliului 
Jude ţean Olt, aprobare num ăr maxim func ţii publice şi pondere func ţii 
publice pe categorii; 
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- Legea nr. 215/2001  - Legea administra ţiei publice locale, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare  

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul fun cţionarilor 
publici, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii al Rom âniei , 
republicat; 

- prevederile Legii nr. 161/2003  privind unele m ăsuri pentru 
asigurarea transparen ţei în exercitarea demnit ăţilor publice, a 
func ţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sanc ţionarea corup ţiei, cu modific ările şi complet ările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparen ţa decizional ă în 
administra ţia public ă, completat ă de Legea nr. 242/2010; 

- prevederile Legii nr. 7/2004  – Codul de conduit ă a func ţionarilor 
publici, republicat ă; 

- prevederile Legii nr. 477/2004  – Codul de conduit ă a personalului 
contractual din autorit ăţile şi institu ţiile publice; 

- prevederile Legii nr. 571/2004  privind protec ţia personalului din 
autorit ăţile publice, institu ţiile publice şi din alte unit ăţi care 
semnaleaz ă încălcări ale legii; 

- prevederile Legii nr. 319/2006  a securit ăţii şi sănătăţii în munc ă; 
- prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Le gii 
securit ăţii şi sănătăţii în munc ă nr. 319/2006, modificat ă şi 
completat ă prin H.G. nr.955/2010; 

- prevederile Legii nr. 144/2007  privind înfiin ţarea, organizarea şi 
func ţionarea Agen ţiei Na ţionale de Integritate, republicat ă , 
modificat ă şi completat ă prin Legea nr. 176/2010; 

- prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 1344/2007  privind normele 
de organizare şi func ţionare a comisiilor de disciplin ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare; 

- prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 250/1992  privind concediul 
de odihn ă şi alte concedii ale salaria ţilor din administra ţia 
public ă, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unit ăţile 
bugetare, republicat ă, modificat ă prin O.G. nr. 29/1995 

- prevederile Ordonan ţei Guvernului nr. 35/2002  pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare şi func ţionare a consiliilor 
locale, aprobat ă cu modific ări prin Legea nr.  673/2002; 

- prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 833/2007  privind normele de 
organizare şi func ţionare a comisiilor paritare şi încheierea 
acordurilor colective, modificat ă de O.U.G. nr. 35/2009. 
În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin. (2) lit . 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 Jude ţean adopt ă prezenta Hot ărâre: 
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Art.1. (1) Se aprob ă REGULAMENTULUI INTERN DE ORGANIZARE 
ŞI FUNCŢIONARE a aparatului de specialitate şi a aparatului permanent 
de lucru ale Consiliului Jude ţean Olt precum şi a Cabinetului 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt, prev ăzut în ANEXA care face 
parte integrant ă din prezenta hot ărâre.  

(2) REGULAMENTUL  se tip ăreşte în BROŞURĂ şi se 
comunic ă Preşedintelui, Vicepre şedin ţilor Consiliului Jude ţean Olt, 
Secretarului jude ţului, personalului din cadrul aparatului de special itate, 
Aparatului Permanent de lucru ale Consiliului Jude ţean Olt, şi 
personalului din cadrul Cabinetului Pre şedintelui Consiliului Jude ţean 
Olt. 

Art.2. Directorii executivi, arhitectul şef  al jude ţului, şefii serviciilor  
şi  birourilor asigur ă dezbaterea  cu personalul din subordine , a 
prevederilor REGULAMENTULUI prev ăzut la art.1, în vederea cunoa şterii 
şi  respectării acestora. 

Art.3. Prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt 
nr.25/26.02.2009, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei 
hotărâri, î şi înceteaz ă aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hot ărâre se comunic ă direc ţiilor, arhitectului şef al 
jude ţului, serviciilor, biroului administrativ, comparti mentului audit din 
cadrul aparatului de specialitate, Aparatului Perma nent de Lucru, şi 
Cabinetului Pre şedintelui  Consiliului Jude ţean Olt în vederea aducerii la 
îndeplinire, Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt şi Institu ţiei 
Prefectului – Jude ţului Olt. 

    
 
 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

Secretar al jude ţului 
Marin DOBRE 

 
 
 
 
 
 
Slatina,  28.06.2011 
Nr.68 
C.B./C.B./2 EX 
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  CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 
    

                                                                                Anexă la Hotărârea Consiliului                                 
                                                                                      Jude ţean Olt nr. .... /.... 2011 
 
 
 

REGULAMENTUL  INTERN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
a aparatului de specialitate şi a aparatului permanent de lucru ale Consiliului 

Jude ţean Olt precum şi a Cabinetului Pre şedintelui  
 Consiliului Jude ţean Olt 

 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
 

      Art.1. În conformitate cu prevederile Legii a dministra ţiei publice locale nr. 
215/2001, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, administraţia 
publică în unităţile administrativ - teritoriale se organizeaz ă şi func ţioneaz ă în 
temeiul principiilor descentraliz ării, autonomiei locale, deconcentr ării serviciilor 
publice, eligibilit ăţii autorit ăţilor administra ţiei publice locale, legalit ăţii şi al 
consult ării cet ăţenilor în solu ţionarea problemelor locale de interes deosebit.  
      Art.2. Consiliul Jude ţean Olt este autoritatea administraţiei publice locale, 
constituit ă la nivel jude ţean, pentru coordonarea activit ăţii consiliilor locale în 
vederea realiz ării serviciilor publice de interes jude ţean.  
      Art.3.(1) Raporturile dintre autorit ăţile administra ţiei publice locale din 
comune, oraşe, municipii şi autorit ăţile administra ţiei publice de la nivel jude ţean 
se bazează pe principiile autonomiei, legalit ăţii, responsabilit ăţii, cooper ării şi 
solidarit ăţii în rezolvarea problemelor întregului jude ţ.         
                (2) În rela ţiile dintre autorit ăţile administra ţiei publice locale şi consiliul 
jude ţean nu există raporturi de subordonare. 
      Art.4. (1) În conformitate cu prevederile art . 91, alin. (1) lit. a şi alin. (2), lit. c, 
din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Jude ţean Olt aprob ă Regulamentul de Organizare 
şi Func ţionare a  aparatului de specialitate. 

     (2) Regulamentul intern de organizare cuprinde  structura func ţional ă 
cu  activitate permanentă a Consiliului Jude ţean Olt şi atribu ţiile aferente din 
cadrul Consiliului Jude ţean. 
                 (3) Dispozi ţiile privind ordinea interioar ă au fost  stabilite de c ătre 
angajator, cu consultarea sindicatului şi cuprind urm ătoarele: 
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- reguli privind protec ţia, igiena şi securitatea în munc ă în cadrul unit ăţii; 
- reguli privind respectarea principiului nediscrimin ării şi a înl ăturării 

oric ărei forme de înc ălcare a demnit ăţii; 
- drepturile şi obliga ţiile angajatorului şi ale salaria ţilor; 
- dreptul salaria ţilor la concediu de odihn ă; 
- procedura de solu ţionare a cererilor sau reclama ţiilor individuale ale 

salaria ţilor; 
- reguli concrete privind disciplina muncii în unitat e; 
- abaterile disciplinare şi sanc ţiunile aplicabile; 
- reguli referitoare la procedura disciplinar ă; 
- modalit ăţile de aplicare a altor dispozi ţii legale sau contractuale 

specifice. 
      Art.5. Consiliul Jude ţean Olt este compus din consilieri jude ţeni, aleşi prin vot 
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii. 
      Art.6.  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt  este ales prin  vot universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea 
administrativ - teritorială în care urmează să-şi  exercite mandatul, potrivit Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
       Art.7.   Consiliul Jude ţean Olt are doi vicepre şedin ţi, aleşi dintre membrii săi, 
prin votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.  

Art.8.  Aparatul de specialitate  este subordonat preşedintelui, iar funcţionarii 
publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate se bucură de stabilitate în 
funcţie, conform legii. 

Art.9.  Preşedintele şi vicepre şedin ţii Consiliului Jude ţean Olt, secretarul 
jude ţului,  împreun ă cu aparatul de specialitate, constituie  structura  func ţional ă 
cu  activitate permanentă a Consiliului Jude ţean Olt, care realizează activităţile şi 
obiectivele specifice administraţiei publice judeţene şi soluţionează problemele curente 
ale acesteia.  

Art.10. În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin,  Consiliul Jude ţean Olt  adopt ă 
hotărâri , semnate de preşedinte sau în lipsa acestuia, de vicepreşedintele care a 
condus şedinţa şi se contrasemnează de secretarul judeţului. 

Preşedintele emite dispozi ţii cu caracter normativ sau individual.  Acestea 
devin executorii după ce au fost aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost 
comunicate persoanelor interesate, după caz. 
      Art.11. Aparatul de specialitate al Consiliul ui Jude ţean Olt este subordonat 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt, iar structura organizatoric ă, aprobată prin 
hotărâre a Consiliului Judeţean Olt, respect ă prevederile Legii nr. 161/2003 , privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi anume : 

- birouri , constituite din minimum 5 posturi de execuţie; 
- servicii, constituite din minimum 7 posturi de execuţie; 
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- direc ţii, constituite din minimum 15 posturi de execuţie. 
 În structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

mai sunt constituite şi compartimente , alcătuite din minimum 4 posturi de execuţie. 
      Art.12. Structura organizatoric ă a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, este organizată pe direcţii, servicii, birouri şi compartimente: 
A.  SECRETARUL JUDE ŢULUI                     -        1 post ; 
B. DIRECŢIA  ECONOMICĂ:                    

-   director executiv                                       -      1 post; 
- serviciul financiar-contabilitate    -    18 posturi; 

şi informatică; 
    - Biroul Administrativ     -  9 posturi; 
C. DIRECŢIA BUGET- FINANŢE: 

-   director executiv                                       -      1 post; 
- serviciul buget  -      8 posturi; 
- compartimentul  impozite şi taxe   -      7 posturi; 

 D.  DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII: 
- director executiv                                       -      1 post; 
- serviciul tehnic, investiţii                           -   11 posturi; 
- serviciul administrarea patrimoniului,  

        ULM şi transport judeţean                         -   13  posturi; 
 E.   DIRECŢIA PROGRAME ŞI STRATEGII DE MEDIU: 

- director executiv                                       -     1 post; 
- serviciul unitatea de implementare   -     9 posturi; 

a proiectelor  
    -   compartimentul prognoze şi -      6 posturi; 
     strategii de mediu 
F. ARHITECT ŞEF AL JUDEŢULUI: 

- arhitect şef                                                -    1 post; 
    -   serviciul urbanism                                     -    9 posturi; 
    -  compartimentul disciplină în construcţii     -    1 post; 
G. SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS      -    8 posturi; 
H. SERVICIUL  MONITORUL OFICIAL AL JUDE ŢULUI, REGISTRATURĂ, RELAŢII 
CU PUBLICUL ŞI ATOP     -    8 posturi; 
I. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  LOCALĂ : 
  - director executiv                                           -      1 post ; 
  - compartimentul administraţie publică           -     6 posturi ; 
  - compartimentul relaţii cu consiliile locale      -     9 posturi ; 
J.  SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONAL Ă  -    15 posturi; 
K. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN :  
                                                                         -      4 posturi ;  
L. SERVICIUL ACHIZIŢII, LICITAŢII, CONTRACTĂRI :  
                                                                         -      9 posturi ; 
M. SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI RELAŢII 
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CU INSTITUŢII SUBORDONATE - 8 posturi; 
N. CABINET PREŞEDINTE :                           -      4 posturi ; 
 
O.  PERSONAL AUXILIAR :                            -     18 posturi; 
TOTAL POSTURI aparat de specialitate         =  187 posturi. 
 
     - APARAT DE SPECIALITATE               -      187 posturi ;  
     - FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ     -          3  posturi ; 
                           NR. TOTAL POSTURI      =      190 posturi. 
 
      Art.13.  Personalul din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului 
Jude ţean Olt este constituit din funcţionari publici şi din persoane angajate cu contract 
individual de muncă, numiţi în funcţie, potrivit legii, prin Dispozi ţia Preşedintelui 
Consiliului Jude ţean Olt.  
      Art.14. Statul de func ţii al aparatului de specialitate, aprobat conform legii prin 
Hotărâre a Consiliului Judeţean Olt, cuprinde posturi aferente : 
� func ţiilor de demnitate public ă, 
� func ţiilor publice,  
� personalului angajat cu contract individual de munc ă. 

      Art.15.  FUNCŢIILE PUBLICE sunt prev ăzute în ANEXA la Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
      Art.16. (1) În conformitate cu prevederile ar t. 7 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
func ţiile publice se clasific ă după cum urmeaz ă: 
� func ţii publice generale şi func ţii publice specifice; 
� func ţii publice din clasa I, func ţii publice din clasa a  II - a, func ţii publice 

din clasa a  III - a; 
� func ţii publice de stat, func ţii publice teritoriale şi func ţii publice locale. 

                  (2) Func ţiile publice generale  reprezintă ansamblul atribuţiilor şi 
responsabilităţilor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor 
publice, în vederea realizării competenţelor lor generale. 
                  (3) Func ţiile publice specifice  reprezintă ansamblul atribuţiilor şi 
responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice, stabilite în 
vederea realizării competenţelor lor specifice, sau care necesită competenţe şi 
responsabilităţi specifice. 
                  (4)Func ţiile publice locale sunt func ţiile publice STABILITE ŞI 
AVIZATE , potrivit legii, în cadrul aparatului prop riu al autorit ăţilor administra ţiei  
publice locale şi al institu ţiilor publice subordonate acestora. 
       Art.17.  Func ţiile publice se împart în trei clase , definite în raport cu nivelul 
studiilor necesare ocupării funcţiei publice, după cum urmează: 
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- clasa I  cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare 
de licen ţă absolvite cu diplom ă, respectiv studii superioare de lung ă durat ă, 
absolvite cu diplom ă de licen ţă sau echivalent ă; 

- clasa a II-a  cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii 
superioare de scurt ă durat ă, absolvite cu diplom ă; 

- clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplo mă de bacalaureat. 

       Art.18.  (1) Conform prevederilor art. 10 di n Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după nivelul 
atribuţiilor titularului funcţiei publice, func ţiile publice se împart în trei categorii:  
- funcţii publice corespunzătoare categoriei înal ţilor func ţionari publici; 
- funcţii publice corespunzătoare categoriei func ţionarilor publici de conducere; 
- funcţii publice corespunzătoare categoriei func ţionarilor publici de execu ţie. 
                  (2) Func ţionarii publici numi ţi în func ţiile publice din clasele a-II-a şi a-
III-a pot ocupa numai func ţii publice de execu ţie. 
                  (3) Categoria func ţionarilor publici de conducere  cuprinde persoanele 
numite în una dintre urm ătoarele func ţii publice  (pentru Consiliul Judeţean Olt): 

- secretar al unit ăţii administrativ-teritoriale; 
- director executiv; 
- şef serviciu ; 
- şef birou  

                 (4) Categoria func ţionarilor publici de execu ţie: 
- sunt func ţionari publici de execu ţie din clasa I  persoanele numite în 

următoarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, ex-
pert, inspector, precum şi în func ţiile publice specifice asimilate 
acestora; 

- sunt func ţionari publici de execu ţie din clasa a-II-a  persoanele numite în 
funcţia publică generală de referent de specialitate , precum şi în funcţiile 
publice specifice asimilate acesteia; 

- sunt func ţionari publici de execu ţie din clasa a-III-a  persoanele numite în 
funcţia publică generală de referent , precum şi în funcţiile publice specifice 
asimilate acesteia. 

                  (5) Potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 188/199 9 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, func ţiile pu-
blice de execu ţie sunt structurate pe grade profesionale, astfel:  

- superior, ca nivel maxim; 
- principal; 
- asistent; 
- debutant. 

       Art.19. STABILIREA FUNC ŢIILOR PUBLICE: coroborând prevederile art. 8, 
alin (3)  şi anume: func ţiile publice locale sunt func ţiile publice STABILITE ŞI 
AVIZATE , potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice 
locale şi al instituţiilor publice subordonateacestora, cu prevederile art. 107 din 



 6

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi anume: func ţiile publice  se stabilesc  pentru fiecare 
autoritate şi instituţie publică, în parte, de conduc ătorul acesteia ori prin hot ărâre a 
consiliului jude ţean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activit ăţilor 
prevăzute la art. 2, alin. (1) şi (3) şi cu AVIZUL Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor 
Publici.  
      Art.20. (1) Func ţia public ă specific ă în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt este aceea de arhitect şef. 

             (2)   Alte func ţii publice decât cele prevăzute de lege, se stabilesc 
prin Hot ărâre a Consiliului Jude ţean Olt, la propunerea Pre şedintelui, cu avizul 
Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici. 

 
CAPITOLUL II 

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI, VICEPREŞEDINŢILOR ŞI SECRETARULUI  
JUDEŢULUI OLT 

 
SECŢIUNEA 1 – Atribu ţiile Pre şedintelui 

 Consiliului Jude ţean Olt 
 
     Art.21.(1) Pre şedintele Consiliului Jude ţean Olt  reprezintă judeţul în relaţiile cu 
celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, 
precum şi în justiţie şi răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei 
publice judeţene. 
                (2) Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt  răspunde de buna funcţionare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean pe care îl conduce. 
                (3) Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt  asigură respectarea prevederilor 
Constituţiei, punerea în aplicare a  legilor, decretelor Preşedintelui României, a hotă-
rârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Judeţean, precum şi a altor 
acte normative. 
               (4) Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt  îşi exercită drepturile şi îşi 
îndeplineşte îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost 
ales. 
     Art.22 . (1) Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt îndepline şte, în condi ţiile 
legii, urm ătoarele categorii principale de atribu ţii:  

a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a so-
cietăţilor comerciale de interes judeţean, 

b) atribuţii privind relaţia cu Consiliul Judeţean Olt, 
c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului, 
d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

serviciile publice,  
e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean, 
f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de Consiliul Judeţean. 
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                   (2)   În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la art. 104 alin. (2), din 
Lg.215/2001 republicat ă cu modific ările şi complet ările ulterioare, Pre şedintele 
Consiliului Jude ţean Olt: 

a) întocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului Judeţean Olt regulamentul de 
organizare  şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate precum şi ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome 
de interes judeţean; 

 b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 
                   (3) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la  art. 104, alin. (3), din 
Lg.215/2001 republicat ă cu modific ările şi complet ările ulterioare, pre şedintele 
Consiliului Jude ţean Olt:  
   a) conduce şedinţele Consiliului Judeţean Olt şi dispune măsurile necesare pentru 
pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora; 
   b)  prezintă Consiliului Judeţean Olt, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul 
de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Olt; 
   c)  propune Consiliului Judeţean Olt numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea, 
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 
                   (4) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la art.104, alin. (4), din 
Lg.215/2001 republicat ă cu modific ările şi complet ările ulterioare, pre şedintele 
Consiliului Jude ţean Olt: 
    a) exercită funcţia de ordonator principal de credite, 
    b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele 
prevăzute de lege, 
    c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului 
judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen,  
    d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de 
împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului. 
                   (5) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la art. 104, alin.  (5), din 
Lg.215/2001 republicat ă cu modific ările şi complet ările ulterioare, pre şedintele 
Consiliului Jude ţean Olt: 
    a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe, 
    b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură, consiliilor locale sau primarilor, 
la cererea expresă a acestora. 
                   (6) În exercitarea atribu ţiilor prev ăzute la art. 104, alin. (6), din 
Lg.215/2001 republicat ă cu modific ările şi complet ările ulterioare, pre şedintele 
Consiliului Jude ţean Olt: 
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     a)  coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes 
judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică 
de interes judeţean, 
     b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 
domeniile prevăzute la art. 91, alin. (5), lit. a) – d), din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
     c) ia măsuri pentru evidenţa statistică, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor 
publice şi de utilitate publică de interes judeţean, prevăzute la art. 91 alin. 5, lit. a) – d), 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului, 
      d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin 
hotărârea Consiliului Judeţean Olt, 
     e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de 
utilitate publică de interes judeţean înfiinţate de Consiliul Judeţean Olt  şi subordonate 
acestuia, 
     f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a 
infrastructurii judeţene, 
                   (7) Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt poate delega 
vicepre şedin ţilor, prin dispozi ţie, atribu ţiile prev ăzute la alin. (6). 
      Art. 23 . În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite 
dispozi ţii cu caracter normativ sau individual . Acestea devin executorii, numai după 
ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor 
interesate, după caz. 
     Art. 24 . În cazul de absen ţă a preşedintelui  atribu ţiile sale vor fi exercitate în 
numele acestuia, de unul dintre vicepre şedin ţi desemnat de pre şedinte prin 
dispozi ţie. 

SECŢIUNEA 2 – Atribu ţiile Vicepre şedin ţilor 
Consiliului Jude ţean Olt 

 
     Art.25.(1) Vicepre şedin ţii Consiliului Jude ţean Olt sunt reprezentan ţii 
administra ţiei publice jude ţene şi răspund de buna desf ăşurare şi func ţionare a 
administra ţiei publice  în ansamblu, precum şi a compartimentelor, agenţilor 
economici şi instituţiilor publice de interes judeţean, pe care le coordonează, în special, 
conform delegării prin dispoziţie, dată de Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. 
                (2) Vicepre şedin ţii sunt subordona ţi Preşedintelui Consiliului Jude ţean 
Olt.  
                (3). Vicepre şedin ţii  pot conduce şedinţele Consiliului Judeţean Olt, când 
sunt delegaţi de către Preşedinte.               
                (4). Vicepre şedin ţii Consiliului Jude ţean Olt avizeaz ă rapoartele întocmite 
de compartimentele de specialitate pe care le coordonează, rapoarte care însoţesc 
proiectele de Dispoziţii ale Preşedintelui şi proiectele de Hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Olt.            
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                (5). Vicepre şedin ţii Consiliului Jude ţean Olt coordoneaz ă activitatea 
comisiilor de specialitate stabilite prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Olt. 
      Art.26. VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT, COORDONATOR 
AL DIRECŢIEI TEHNICE ŞI INVESTIŢII, DIRECŢIEI PROGRAME ŞI STRATEGII DE 
MEDIU,  ARHITECT ŞEF AL JUDEŢULUI îndepline şte urm ătoarele atribu ţii 
principale:   
-  coordoneaz ă activitatea comisiei de specialitate  pentru organizarea şi 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a Consiliului Judeţean Olt; 

- coordoneaz ă activitatea comisiei de specialitate  pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice şi comerţ, a Consiliului Judeţean Olt; 

- coordoneaz ă şi răspunde de gestionarea drumurilor publice de interes  
jude ţean, cadastrul rutier, gestiunea traficului banca de date tehnice, reţea şi studiu 
de tarife şi recensămintele de circulaţie; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de dezvoltare a re ţelei de drumuri 
publice; 

- coordoneaz ă şi răspunde de actualizarea la zi a c ărţii tehnice a construc ţiilor 
drumurilor jude ţene; 

- coordoneaz ă şi răspunde de realizarea reviziei drumurilor publice , conform 
legii, precum şi de desfăşurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi men-
ţinere permanentă a drumurilor în stare de viabilitate ; 

- coordoneaz ă şi răspunde de întocmirea b ăncii de date privind siguran ţa 
circula ţiei rutiere ; 

- coordonează şi răspunde de activitatea de promovare a noilor investiţii la drumurile 
de interes judeţean ; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de studii şi prognoze  pentru 
dezvoltarea şi sistematizarea drumurilor ; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de întocmire a documenta ţiilor pentru 
lucr ările de construire  şi modernizare a drumurilor publice de interes 
jude ţean ;  

- coordoneaz ă şi răspunde de desf ăşurarea în bune condi ţii a activit ăţii pe timp 
de iarn ă, deszăpeziri, asigurarea materialelor antiderapante şi chimice; 

- coordoneaz ă şi răspunde de asigurarea calit ăţii şi de controlul tehnic al 
lucr ărilor  pe drumurile de interes judeţean; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de întocmire a documenta ţiilor pentru 
care se emit certificate de urbanism , autorizaţii de construire şi autorizaţii de 
desfiinţare; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de îndrumare şi control la prim ăriile  
comunale în domeniul disciplinei în construcţii şi de urbanism ; 

- coordoneaz ă şi răspunde de aplicarea planului de urbanism general ; 
- coordoneaz ă şi răspunde de asigurarea consultan ţei de specialitate în cadrul 

programelor de investiţii şi întocmirea documentaţiilor tehnico-economice ale 
investiţiilor ; 
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- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de organizare a licita ţiilor  şi analiza 
ofertelor în domeniul investiţiilor ; 

- coordoneaz ă şi răspunde de protejarea monumentelor istorice şi de 
administrarea patrimoniului public şi privat al jude ţului ; 

- pregătirea proiectelor  şi mediatizarea lor în colaborare cu consiliile locale şi 
consultanţii ; 

- pregătirea documentelor de licita ţie, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor  necesare 
execuţiei lucrărilor cu suportul asistenţei tehnice ; 

- licit ări-contractare  servicii, lucrări şi echipamente ; 
- efectuarea pl ăţilor  către contractanţi ; 
- organizeaz ă acţiuni de informare, consultare a popula ţiei,  publicitate, seminarii 

si simpozioane în domeniul protecţiei mediului; 
- implementeaz ă politicile şi strategiile locale, jude ţene, regionale şi na ţionale  

privind protecţia mediului şi conservarea patrimoniului natural; 
- prezintă Consiliului Judeţean Olt propuneri pentru înfiinţarea de instituţii, agenţi 

economici, concesionări, închirieri, locaţii de gestiune a unor bunuri sau servicii; 
- raportarea progreselor lunare  realizate în derularea proiectelor care sunt 

transmise Organismului Intermediar POS Mediu SV Oltenia, Consultanţilor şi 
Ministerului Mediului şi Pădurilor; 

- asigurarea cadrului institu ţional  funcţional, corespunzător îndeplinirii cerinţelor de 
eligibilitate, capabil să respecte un program riguros de implementare a proiectelor; 

- asigur ă aplicarea actelor normative  în domeniul de activitate pe care îl 
coordonează . 

     Art.27. VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT COORDONATOR 
AL DIRECTIEI ECONOMICE, ŞI AL DIRECŢIEI BUGET - FINANŢE îndepline şte 
urm ătoarele atribu ţii principale:  

- coordoneaz ă activitatea comisiei de specialitate  pentru studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului,  a Consiliului Judeţean Olt; 

- coordoneaz ă activitatea comisiei de specialitate  pentru cultură, învăţământ, 
activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte, a Consiliului 
Judeţean Olt; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de elaborare  a bugetului propriu  al 
Consiliului Judeţean Olt, precum şi de repartizarea sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat  pe unităţi administrativ-teritoriale; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea privind opera ţiunile contabile  
aferente bugetului propriu conform legislaţiei în vigoare ; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de  elaborare şi avizare a tarifelor şi 
taxelor  ce intră în competenţa Consiliului Judeţean Olt ; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de programare, încasare, urm ărire 
a impozitelor şi taxelor locale; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de informatic ă ; 
- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea administrativ - gospod ăreasc ă ; 
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- propune Consiliului Jude ţean Olt înfiin ţarea de institu ţii  şi agenţi economici 
de interes judeţean, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor 
bunuri sau servicii ; 

- asigur ă aplicarea actelor normative în domeniile de activi tate pe care le 
coordoneaz ă. 

 
SECŢIUNEA 3 – Atribu ţiile Secretarului  

 Jude ţului  Olt 
 
      Art.28 . (1) Potrivit art. 116 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, jude ţul are un secretar salarizat 
din bugetul jude ţului. Secretarul jude ţului este func ţionar public de conducere, 
cu studii superioare juridice sau administrative, şi care se bucur ă de stabilitate 
în func ţie. 
                    (2) Perioada în care persoana cu studii superioare juri dice ocup ă 
func ţia de secretar al jude ţului , constituie vechime în specialitate. 
                    (3) Secretarul jude ţului nu poate fi membru al unui partid politic sub 
sanc ţiunea destituirii din func ţie. 
                    (4) Secretarul  nu poate fi soţ, soţie, sau rudă de gradul I, cu preşedintele 
sau vicepreşedinţii consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 
                     (5)Recrutarea, numirea, suspen darea, modificarea, încetarea 
raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului jude ţului  se fac în 
conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. 
     Art.29. Secretarul jude ţului îndepline şte urm ătoarele atribu ţii principale:  
- coordonează activitatea Serviciului Juridic - Contencios şi Serviciului Monitorul 

Oficial al Jude ţului, Registratur ă, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P.,  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- coordoneaz ă activitatea Aparatului Permanent de Lucru al Consi liului 
Jude ţean Olt;  

- îndepline şte func ţia de Pre şedinte al Colegiului Director al Direc ţiei Generale 
de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt; 

- îndepline şte func ţia de pre şedinte al  Comisiei pentru Protec ţia Copilului;  
- avizează, pentru legalitate, dispozi ţiile  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt;  
- contrasemneaz ă hotărârile  Consiliului Judeţean Olt ; 
- particip ă la şedin ţele Consiliului Judeţean Olt; 
- asigur ă gestionarea procedurilor administrative  privind relaţia dintre Consiliul 

Judeţean Olt şi Preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi Prefect; 
- organizeaz ă arhiva şi eviden ţa statistic ă a hotărârilor  Consiliului Judeţean Olt şi 

a dispozi ţiilor  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt ; 
- asigur ă transparen ţa şi comunicarea  către autorităţile, instituţiile publice şi 

persoanele interesate a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi a 
hotărârilor Consiliului Judeţean Olt, în condiţiile Legii nr. 544/2001, privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- asigur ă procedurile de convocare a Consiliului Jude ţean Olt  şi efectuarea 
lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul - verbal al 
şedinţei Consiliului Judeţean Olt şi redactează hotărârile Consiliului Judeţean Olt; 

- pregăteşte lucr ările  supuse dezbaterii Consiliului Judeţean Olt şi comisiilor de 
specialitate ale acestuia;  

- coordoneaz ă activitatea de elaborare a Monitorului Oficial al Jude ţului; 
- coordoneaz ă activitatea Comisiei de specialitate pentru admini stra ţie public ă, 

juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu ce-
tăţenii, a Consiliului Judeţean Olt; 

- coordoneaz ă activitatea Comisiei de specialitate pentru munc ă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi agrement, a Consiliului Judeţean Olt; 

- acord ă asisten ţă de specialitate , conform prevederilor legale, aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, autorităţilor administraţiei publice locale, 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Olt; 

- elibereaz ă extrase sau copii de pe documentele din arhiva Con siliului 
Jude ţean Olt , în afara celor cu caracter secret, conform legii, prezentate de către 
compartimentele şi persoanele cu atribuţii în domeniu; 

- confirm ă autenticitatea copiilor cu documentele existente î n arhiva Consiliului 
Judeţean Olt, conform legii; 

- îndepline şte şi alte atribu ţii prev ăzute de lege sau stabilite conform legii de 
Consiliul Jude ţean Olt sau de Pre şedintele Consiliului Jude ţean Olt, dup ă caz. 

 
CAPITOLUL III 

APARATUL DE SPECIALITATE  
 

      Art.30. Aparatul de specialitate al Consiliului Jud eţean Olt structurat şi 
organizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
99/12.08.2010 are atribu ţii şi răspunderi ce decurg din lege, stabilite distinct 
pentru fiecare func ţionar public şi personal angajat cu contract de munc ă, în 
FIŞA POSTULUI. 
     Art.31. În exercitarea atribu ţiilor ce le revin func ţionarii publici şi personalul 
angajat cu contract de munc ă, precum şi compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt vor colabora între ei .  
      Art.32. Func ţionarii publici şi personalul angajat cu contract de munc ă 
respect ă prevederile STATUTULUI FUNC ŢIONARILOR PUBLICI, CODUL MUNCII, 
CODUL  DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARILOR  PUBLICI, precum şi CODUL DE 
CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORIT ĂŢILE ŞI 
INSTITUŢIILE PUBLICE, precum şi prevederile altor acte normative. 
      Art.33. Func ţionarii publici şi personalul angajat cu contract de munc ă 
respect ă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt şi 
Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt. 
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     Art.34. Func ţionarii publici şi personalul angajat cu contract de munc ă 
păstreaz ă secretul de stat şi de serviciu, conform legii, precum şi confidenţialitatea în 
legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea 
funcţiei; 
         Art.35. Func ţionarii publici şi personalul angajat cu contract de munc ă 
răspunde disciplinar, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele 
săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin în condiţiile legii. 
      Art.36. Compartimentele func ţionale din cadrul Consiliului Jude ţean Olt vor 
acorda, prin personalul de specialitate, consilieri lor jude ţeni sprijin în redactarea 
proiectelor de hot ărâri şi vor pune la dispozi ţia acestora, documentele solicitate, 
cu înştiin ţarea prealabil ă a preşedintelui. 
      Art.37. Personalul din cadrul Consiliului Jud eţean Olt are statut de: demnitari, 
func ţionari publici şi personal  angajat cu contract de munc ă.  

 
CAPITOLUL IV 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
      Art.38.  DIRECŢIA ECONOMICĂ, este condusă de un director executiv  
subordonat Preşedintelui, şi Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Olt,  coordonator al 
Direcţiei Economice,  şi are în subordine direct ă serviciul financiar - contabilitate 
şi informatic ă şi biroul administrativ. 
      Art.39 . Directorul executiv al  Direc ţiei Economice, organizeaz ă, conduce, 
coordoneaz ă şi controleaz ă întreaga activitatea direc ţiei . 

 Urmăreşte şi verific ă documentele justificative care confirm ă angajamentele 
contractuale sau conven ţii, comenzi pentru achizi ţii publice, ac ţiuni de protocol, 
deplas ări în ţară şi str ăinătate, plata drepturilor de personal şi a obliga ţiilor c ătre 
bugetul de stat şi bugetul asigur ărilor sociale, având ca scop utilizarea eficient ă 
a resurselor materiale şi financiare.  
      Art.40 . Direc ţia Economic ă, are în structura sa urm ătoarea componen ţă: 

- Serviciul financiar – contabilitate şi informatic ă; 
- Biroul administrativ. 

     Art.41. Serviciul financiar – contabilitate şi informatic ă îndeplineşte următoarele 
atribu ţii:  
- organizeaz ă şi conduce eviden ţa contabil ă a aparatului de specialitate al 

Consiliului Jude ţean Olt; 
- Vizează pentru controlul financiar preventiv propriu, în f aza de angajare, 

lichidare, ordonan ţare şi de plat ă, toate documentele care cuprind sau din 
care deriv ă opera ţiuni patrimoniale privind modul de constituire, adm inistrare 
şi utilizare a fondurilor prev ăzute în bugetul aparatului de specialitate al 
Consiliului Jude ţean Olt 

- fundamenteaz ă şi elaboreaz ă proiectul bugetului  aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt; 

- organizeaz ă eviden ţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 
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- întocme şte documentele de plat ă către Trezorerie, în conformitate cu 
reglementările în vigoare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont; 

- verific ă extrasele de cont  cu documentele însoţitoare, asigurând încadrarea co-
rectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor curente şi de capital ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- ţine la zi contabilitatea cheltuielilor , pe feluri de cheltuieli după structura şi 
destinaţia lor şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare; 

- întocme şte lunar balan ţa de verificare şi contul de execu ţie bugetar ă, iar 
trimestrial şi anual întocmeşte situaţiile financiare ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt. Situaţiile financiare se compun din: bilanţ, contul de 
rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura 
activelor nete, capitalurilor, conturile de execuţie bugetară şi anexele la situaţiile 
financiare care includ: politici contabile şi note explicative. 

- întocme şte documenta ţia necesar ă pentru vir ările de credite  bugetare,  
modificarea creditelor pe trimestre în cadrul clasificaţiei bugetare, în conformitate cu 
actele normative în vigoare; 

- efectueaz ă controlul periodic al gestiunilor,  informând conducerea în cazurile în 
care se constată abateri de la disciplina financiară şi ia măsurile corespunzătoare 
pentru recuperarea pagubelor; 

- organizeaz ă inventarierea patrimoniului,  care are ca scop principal stabilirea 
situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei, în vederea 
întocmirii situaţiilor financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a 
poziţiei financiare şi a performanţei instituţiei pentru respectivul exerciţiu financiar. 
Rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, grupate după natura lor, se 
înscriu în Registrul – inventar, conform listelor de inventar, proceselor verbale de 
inventariere şi situaţiilor analitice, după caz, care justifică conţinutul fiecărui post din 
bilanţ. Datele rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările şi 
ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului 
financiar; 

- întocme şte documenta ţiile privind scoaterea din func ţiune şi casarea unor 
active fixe corporale, precum şi casarea unor bunuri materiale; 

- întocme şte documenta ţia privind valorificarea bunurilor prin transmitere a fără 
plată, în conformitate cu actele normative în vigoare, ţine eviden ţa contabil ă a 
domeniului public şi privat al jude ţului, domeniul privat al jude ţului dat în 
administrarea Centrului Militar Jude ţean Olt şi Inspectoratului pentru Situa ţii 
de Urgen ţă ,,Matei Basarab” al Jude ţului Olt, opereaz ă intr ările şi ieşirile pe 
bază de documente justificative; 

- întocme şte anual raportul cu privire la gestionarea bunuril or apar ţinând 
domeniului public şi privat al jude ţului Olt , potrivit prevederilor Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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- gestioneaz ă cheltuielile cu salariile aprobate : întocmeşte documentele necesare 
calculului şi acordarea   drepturilor legale, cu încadrarea acestora în creditele 
bugetare aprobate; 

- calculeaz ă şi vireaz ă la bugetul de stat, bugetul asigur ărilor sociale de stat, la 
fondurile speciale sau ter ţi, sumele re ţinute de la salaria ţi, precum şi obliga-
ţiile financiar-fiscale legale ale Consiliului Jude ţean Olt;  

- întocme şte declara ţiile cu obliga ţiile c ătre bugetul de stat şi bugetul 
asigur ărilor sociale , alte informaţii statistice; 

- întocme şte documentele pentru finan ţarea investi ţiilor Consiliului Jude ţean 
Olt şi efectueaz ă plăţile conform actelor normative în vigoare; 

- efectueaz ă plata deplas ărilor în ţară şi str ăinătate, a cheltuielilor de protocol  şi 
urmăreşte încadrarea acestora în normativele stabilite în conformitate cu legea; 

- în baza legii anuale a bugetului de stat şi a legilor speciale referitoare la protecţia 
civilă şi apărare naţională, în baza creditelor bugetare aprobate, efectueaz ă 
cheltuieli materiale şi de capital din bugetul aparatului de specialitate  pentru 
Centrul Militar Jude ţean Olt şi Inspectoratul pentru Situa ţii de Urgen ţă ,,Matei 
Basarab” al Jude ţului Olt.  

- particip ă la elaborarea de studii şi strategii de dezvoltare a informatiz ării pe 
termen mediu şi lung, aplic ă strategia Guvernului privind informatizarea  la 
nivelul Consiliului Jude ţean Olt şi a Jude ţului Olt;  

- asigur ă analiza, proiectarea, implementarea şi exploatarea aplica ţiilor 
informatice  în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, se 
ocup ă de planul de informatizare, conform legii;  

- administreaz ă contul de e-mail al Consiliului Jude ţean Olt; 
- urm ăreşte buna func ţionare a echipamentelor de calcul  şi a reţelei locale de 

calculatoare, asigură aplicarea normelor de utilizare a tehnicii de calcul; 
- acord ă asisten ţă de specialitate aparatului de specialitate al Cons iliului 

Jude ţean Olt, institu ţiilor subordonate şi prim ăriilor din jude ţ; 
- actualizeaz ă permanent informa ţiile afi şate pe site-ul Consiliului Jude ţean Olt.  
      Art.42. Biroul administrativ , îndeplineşte următoarele atribu ţii:  
- răspunde de buna gospod ărire şi administrare a sediului Consiliului Jude ţean 

Olt; 
- răspunde de între ţinerea, depozitarea şi conservarea dot ărilor;  
- asigur ă paza obiectivelor din administrare şi a bunurilor  ce aparţin Consiliului 

Judeţean Olt; 
- răspunde de activitatea de transport rutier pentru pe rsonalul din aparatul de 

specialitate  şi se ocupă de întreţinerea şi funcţionarea vehiculelor din dotare; 
- elaboreaz ă programul anual al achizi ţiilor publice, produse şi servicii; 
- particip ă la întocmirea documentelor ce fac obiectul achiziţiilor publice de 

materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar, piese de schimb, carburanţi şi 
lubrefianţi; 

- răspunde şi face propuneri privind întreţinerea şi repararea clădirilor, instalaţiilor, 
autoturismelor, aparaturii electronice; 
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- asigur ă climatul necesar desf ăşurării activit ăţilor Consiliului Jude ţean Olt şi  
răspunde de încheierea de contracte pentru furnizare a energiei termice şi gaze 
naturale, apă, canal, poştă – telefon, energie electrică, aparatură electronică; 

- urm ăreşte şi răspunde de efectuarea convorbirilor telefonice; 
- răspunde de dotarea cu materiale şi de aplicarea normelor de prevenire şi 

stingere a incendiilor; 
- răspunde de respectarea normelor de protec ţia muncii; 
- asigur ă păstrarea şi conservarea dosarelor şi a celorlalte documente din arhiva 

Consiliului Judeţean Olt; 
- asigur ă eviden ţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul arhiv ă, pe 

baza registrului de evidenţă curentă; 
- cerceteaz ă documentele din depozit în vederea eliber ării copiilor şi 

certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea de drepturi şi pune la 
dispoziţia compartimentelor de specialitate documentele solicitate; 

- pregăteşte documentele şi inventarele pentru predarea la Arhivele Na ţionale. 
- răspunde, coordoneaz ă şi controleaz ă PERSONALUL AUXILIAR din 

subordine, pentru care întocmeşte, conform legii, FIŞA POSTULUI cu atribuţii şi 
sarcini de serviciu distincte, precum şi RAPORTUL DE EVALUARE cu calificativele 
acordate.  

CAPITOLUL V 
DIRECŢIA BUGET-FINANŢE 

 
      Art.43. DIRECŢIA BUGET-FINANŢE are în componen ţa sa  Serviciul Buget şi 
Compartimentul Impozite şi Taxe.  
      Art.44. Directorul Executiv al Direc ţiei Buget - Finan ţe este subordonat 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Vicepreşedintelui coordonator al Direcţiei 
Buget – Finanţe şi răspunde de activitatea şi reprezentarea Direcţiei, îndeplinind 
sarcinile stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Olt, în concordanţă cu specificul 
activităţii Direcţiei Buget - Finanţe.  

Art.45. Directorul Direc ţiei Buget – Finan ţe coordonează şi răspunde de 
întreaga activitate a serviciului şi compartimentului din subordine. Acord ă viza de 
control financiar preventiv. 
      Art.46. Serviciul Buget  îndeplineşte  următoarele  atribuţii: 

- întocme şte proiectul de buget  al Consiliului Judeţean Olt; 
- întocme şte propunerile  privind rectificările bugetare ori de câte ori este nevoie; 
- fundamenteaz ă repartizarea pe unit ăţi administrativ - teritoriale a sumelor 

defalcate  din TVA şi a 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru 
echilibrarea bugetelor locale; 

- analizeaz ă proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institu ţiilor 
publice din subordinea Consiliului Jude ţean Olt , urmărind necesitatea, 
oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor 
bugetare şi din celelalte fonduri; 
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- întocme şte prognoza bugetar ă pe trei ani  corelată cu programul de investiţii 
publice; 

- defalc ă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre , pe capitole şi articole; 
- organizeaz ă eviden ţa angajamentelor bugetare şi legale  precum şi raportarea 

acestora; 
- controleaz ă încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bug etare aprobate 

pe trimestre, pe capitole şi articole pentru aparatul  de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt cât şi pentru instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Olt; 

- întocme şte documentele de plat ă în vederea  decontării corecte, cu încadrarea 
în prevederile bugetare a contravalorii produselor lactate şi de panificaţie conform 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

- verific ă lunar solicit ările de credite  bugetare  în vederea centralizării şi 
deschiderii de credite, către Trezoreria Slatina; 

- verific ă şi analizeaz ă  zilnic contul de execu ţie al bugetului local al 
Consiliului Jude ţean Olt , cu privire la veniturile încasate, cheltuielile efectuate  şi 
disponibilităţile din conturi; 

-  întocme şte note justificative  pentru solicitarea de sume defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat  şi deschiderile de credite bugetare;  

- trimestrial şi anual  întocme şte darea de seam ă contabil ă a Consiliului 
Jude ţean Olt şi raportul explicativ asupra dării de seamă contabile; 

- întocme şte documentele necesare în vederea efectu ării  vir ărilor de credite 
bugetare  de la un capitol la altul şi/sau între articole  de cheltuieli, începând cu 
trimestrul al-III-lea al anului bugetar; 

- urm ăreşte decontarea, cu încadrarea în programele aprobate  şi a 
prevederilor bugetare pe fiecare obiectiv,  conform Ordonanţei Guvernului nr. 
19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi 
construcţii  de locuinţe, cu modificările şi completarile ulterioare, Legii nr. 114/1996 
privind locuinţele sociale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind aprobarea programului pentru pietruirea 
drumurilor comunale, alimentarea cu apa  a satelor, conectarea satelor la reţeaua 
de electrificare şi la reţelele telefonice, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- întocme şte documenta ţia necesar ă privind utilizarea fondului de rulment  în 
vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Olt; 

- întocme şte notele contabile  pentru operaţiunile efectuate lunar şi balanţa de 
verificare; 

- analizeaz ă legalitatea, necesitatea şi oportunitatea  propunerilor de 
modificare pe trimestre a bugetului propriu al Cons iliului Jude ţean Olt  şi a 
bugetelor instituţiilor subordonate; 

- verific ă documenta ţia în vederea întocmirii documentele de plat ă şi a 
raportărilor specifice proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; 
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- actualizeaz ă permanent informa ţiile  afi şate pe site-ul  Consiliului Judeţean Olt ;   
- acord ă asisten ţă  de specialitate unit ăţilor administrativ - teritoriale , 

instituţiilor publice şi serviciilor publice subordonate; 
Art.47. Compartimentul Impozite şi Taxe îndeplineşte următoarele atribuţii: 
- întocme şte documenta ţia pentru fundamentarea bugetului propriu,  referitoare 

la impozitele şi taxele Consiliului Judeţean Olt; 
- stabile şte şi urm ăreşte încasarea impozitelor, taxelor  şi a altor venituri ale 

bugetului  judeţean; 
- întocme şte documenta ţia de stabilire a taxelor  pentru care Consiliul Judeţean 

are competenţa de aprobare, conform actelor normative în vigoare, privind 
impozitele şi taxele locale; 

- face propuneri de rectificare a veniturilor  din bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Olt în funcţie de veniturile realizate peste prevederile iniţiale; 

- întocme şte lunar execu ţia bugetar ă privind veniturile Consiliului Judeţean Olt; 
- întocme şte lunar notele contabile  pentru toate conturile de venituri; 
- întocme şte facturi  pentru drepturile bugetare constatate; 
- urm ăreşte cuantumul chiriilor şi concesiunilor  pentru spaţiile din fondul locativ 

cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, administrate de Consiliul Judeţean Olt 
precum şi a altor bunuri şi urmăreşte încasarea lor; 

- ţine eviden ţa sintetic ă şi analitic ă a conturilor pe fişe de operaţiuni diverse şi pe 
calculator; 

- actualizeaz ă permanent informa ţiile afi şate pe site-ul Consiliului Judeţean Olt. 
 

CAPITOLUL VI 
DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII 

 
     Art.48. DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII  are în componenţa sa două servicii:  

Serviciul  Tehnic, Investi ţii şi Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi 
Transport Jude ţean . 

 Art. 49.    DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII  este condusă de un Director 
Executiv care are în subordine directă doi şefi de serviciu care îndeplinesc atribuţii 
concrete stabilite prin fişele postului , precum şi alte atribuţii încredinţate de şefii 
ierarhici. 

 Art. 50.     Directorul Executiv al Direc ţiei Tehnice şi Investi ţii  este subordonat 
Vicepreşedintelui coordonator al Direcţiei Tehnice şi Investiţii , precum şi Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi răspunde de activitatea şi reprezentarea Direcţiei , 
îndeplinind sarcinile stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Olt , în concordanţă 
cu specificul activităţii Direcţiei Tehnice şi Investiţii. 

 Art.51.    Directorul Executiv al Direc ţiei Tehnice şi Investi ţii  coordonează şi 
răspunde de întreaga activitate a Serviciului Tehnic , Investiţii şi a Serviciului 
Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean . 
      Art.52.  Serviciul Tehnic, Investi ţii  este condus de un şef serviciu şi îndeplineşte 
următoarele atribu ţii: 
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- asigur ă şi răspunde de administrarea  drumurilor publice  de interes judeţean în 
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- elaboreaz ă, urm ăreşte şi răspunde de aplicarea şi actualizarea programului 
jude ţean privind dezvoltarea re ţelei rutiere , ca parte integrantă a schemei reţelei 
naţionale de transport, cu respectarea prevederilor programelor de amenajare a 
teritoriului;  

- elaboreaz ă şi asigur ă derularea programelor anuale şi de perspectiv ă privind 
construc ţia, modernizarea repararea şi între ţinerea drumurilor de interes 
jude ţean finanţate din bugetul propriu şi din fondurile speciale; 

- elaboreaz ă studii şi programe privind determinarea indicatorilor de st are 
tehnic ă a drumurilor şi podurilor jude ţene, de evoluţie a traficului şi de stabilire a 
ordinii de prioritate pentru lucrările de drumuri şi poduri;  

- stabile şte, urm ăreşte execu ţia şi răspunde de m ăsurile care asigură stabilitatea 
şi integritatea construcţiilor rutiere afectate de exploatarea nisipului şi balastului din 
albiile şi malurile cursurilor de apă aflate în vecinătatea drumurilor şi construcţiilor 
rutiere; 

- asigur ă controlul tehnic  al calităţii lucrărilor executate la lucrările contractate, 
verifică activitatea laboratoarelor de şantier, conform Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare; 

- elibereaz ă acorduri  pentru construcţiile sau instalaţiile amplasate în zona 
drumurilor judeţene, asigură încheierea şi respectarea contractelor de utilizare a 
zonei drumurilor judeţene; 

- asigur ă păstrarea şi completarea la zi a c ărţilor tehnice  pentru drumurile şi 
podurile judeţene, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările ulterioare;  

- asigur ă urm ărirea în timp a construc ţiilor de drumuri şi poduri,  conform 
prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice în vigoare;  

- întocme şte documenta ţia tehnic ă, caiete de sarcini pentru toate obiectivele 
cuprinse în programele de lucrări pentru drumurile judeţene, în vederea derulării 
procedurilor de licitaţii şi predă această documentaţie  Serviciului Achiziţii, Licitaţii, 
Contractări; 

- asigur ă buna desf ăşurare a activit ăţii de recep ţie la terminarea lucrărilor şi la 
expirarea perioadei de garanţie pentru lucrările executate în conformitate cu Legea 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 
273/1994 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- întocme şte şi asigur ă realizarea programului de reabilitare a drumurilor  
comunale de p ământ , conform H.G. nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  asigurând consultanţă tehnică de specialitate consiliilor 
locale la cerere;  

- urm ăreşte men ţinerea în stare bun ă a drumurilor , constată şi sancţionează 
faptele ce constituie contravenţii la normele privind exploatarea drumurilor publice, 
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stabilite de O.G. nr. 43/1997, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
O.G. nr. 21/2002, cu modificările ulterioare, O.U.G. nr.195/2002, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- urm ăreşte stadiul fizic al lucr ărilor executate pe drumurile jude ţene, semnează 
situaţiile de plată lunare, întocmeşte procesele verbale de recepţie la terminarea 
lucrărilor şi finale; 

- cerceteaz ă, analizeaz ă şi solu ţioneaz ă reclamaţiile şi sesizările referitoare la 
activitatea specifică de administrare a drumurilor, calitatea lucrărilor executate la 
drumuri şi poduri; 

- coordoneaz ă şi întocme şte programe anuale de investi ţii la Consiliul Judeţean 
Olt, conform legii; 

- asigur ă coordonarea şi realizarea lucr ărilor publice  în condiţiile prevăzute în 
documentaţiile aprobate; 

- asigur ă realizarea proiectelor pentru promovarea lucr ărilor publice, lansarea 
comenzii, urmărirea temei de proiectare, organizarea procedurii de contractare, 
decontarea proiectului; 

- asigur ă urm ărirea execu ţiei lucr ărilor  şi decontarea acestora conform ofertelor 
contractante şi cu respectarea condiţiilor de calitate; 

- asigur ă asisten ţă tehnic ă unităţilor administrativ teritoriale, comune, municipii şi 
oraşe la solicitarea acestora; 

- propune spre aprobare Consiliului Jude ţean Olt , documentaţii tehnico-
economice de realizarea a lucrărilor publice; 

- asigur ă recep ţia obiectivelor de investi ţii  pentru care Consiliul Judeţean Olt este 
investitor şi sprijină unităţile aparţinătoare Consiliului Judeţean Olt în recepţionarea 
obiectivelor; 

- urm ăreşte comportarea în timp a construc ţiilor  prin supravegherea curentă a 
acestora, iar în cazul unor construcţii cu structuri deosebite, printr-un program de 
urmărire special; 

- sprijin ă autoritatea contractant ă în organizarea procedurilor de contractare de 
lucrări şi de servicii pentru acestea; 

- îndepline şte atribu ţiile  de beneficiar pentru obiectivele de investiţii, de la lansarea 
temei de proiectare, până la recepţionarea acestora;     

- întocme şte cartea tehnic ă a obiectivelor de investi ţii  şi o completează în 
perioada de folosinţă; 

- acord ă asisten ţă tehnic ă de specialitate pentru pregătirea, promovarea şi 
derularea lucrărilor de investiţii din programele consiliilor locale comunale, la 
cererea acestora; 

- asigur ă îndeplinirea obliga ţiilor ce revin Consiliului Jude ţean Olt în derularea 
Programului de alimentare cu apă şi canalizarea la sate realizat în judeţul Olt, în 
baza H.G. nr.577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- elaboreaz ă documenta ţii tehnice  la nivel de devize estimative pentru stabilirea 
volumului de cheltuieli necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la 
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clădirile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Olt şi a consiliilor locale 
comunale, la cererea acestora; 

- îndepline şte, potrivit legii, orice alte atribu ţii încredinţate de conducerea 
Consiliului Judeţean Olt, şi cele stabilite prin legi şi alte acte normative; 

      Art.53. Serviciul Administrarea Patrimoniului , U.L.M şi Transport Jude ţean 
este condus de un şef serviciu şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 
- asigur ă administrarea domeniul public şi privat al jude ţului,  în conformitate cu 

prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.3/2003 cu modificările ulterioare cât şi H.G. nr. 955/2004 pentru  
aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.U.G. nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local; 

- coordoneaz ă şi răspunde de activitatea de administrare a patrimoniul ui 
jude ţului împreună cu serviciul financiar – contabilitate şi informatică, în vederea 
respectării şi ducerii la îndeplinire a prevederilor referitoare la administrarea şi evi-
denţa patrimoniului; 

- întocme şte documenta ţia necesară şi face propuneri după caz, pentru 
transmiterea în administrarea societăţilor comerciale de interes judeţean şi 
instituţiilor publice, a bunurilor ce aparţin domeniului public de interes judeţean; 

- întocme şte documenta ţia necesară şi face propuneri pentru concesionarea ori 
închirierea bunurilor ce aparţin domeniului public de interes judeţean, prin licitaţie 
publică în condiţiile legii; 

- întocme şte documenta ţia necesară şi face propuneri pentru concesionarea şi 
vânzarea pe bază de expertizare a bunurilor ce fac parte din domeniul privat de 
interes judeţean, prin licitaţie publică în condiţiile legii; 

- întocme şte documenta ţia necesară şi face propuneri cu privire la darea în 
folosinţă gratuită, pe termen limitat, de bunuri mobile şi imobile din patrimoniul 
judeţului, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de 
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice; 

- particip ă la determinarea şi înregistrarea domeniului public şi privat la 
consiliile locale din jude ţ, la solicitarea acestora, în condiţiile legii; 

- acord ă sprijin de specialitate consiliilor locale  din judeţ la solicitarea acestora în 
administrarea domeniului public şi privat; 

- ţine eviden ţa domeniului public şi privat  de interes judeţean şi face propuneri cu 
privire la administrarea acestuia împreună cu Direcţia Economică; 

- în cazul producerii unor calamităţi naturale care prin efectul lor au determinat 
avarierea obiectivelor de interes judeţean, particip ă la constatarea acestora, luând 
măsuri de expertizare şi consolidare; 

- verific ă modul de întocmire , păstrare şi arhivare a documentelor justificative ale 
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat, care fac obiectul concesiunii, admi-
nistrării, donării, vânzării, cumpărării; 
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- verifică documentele care stau la baza intrărilor şi ieşirilor din patrimoniul judeţului şi 
le operează în evidenţe; 

- verific ă modul de întocmire a referatelor şi proiectelor de hot ărâri privind 
administrarea bunurilor mobiliare şi imobiliare, preluări de bunuri imobiliare în baza 
legilor, hotărârilor de guvern şi Ordonanţelor de Guvern ca urmare a 
descentralizărilor unor activităţi, împreună cu serviciul juridic – contencios; 

- verific ă modul de întocmire a referatelor şi proiectelor de dispozi ţii  privind 
transferul de bunuri între instituţiile publice; 

- verific ă modul de întocmire a contractelor de concesionare,  închiriere, 
asociere , privind bunuri imobiliare din proprietatea publică şi privată a judeţului; 

- particip ă la inventarierea bunurilor imobile şi mobile  ale Consiliului Judeţean 
Olt; 

- verific ă documentele  privind casarea bunurilor din gestiunile Consiliului Judeţean 
Olt; 

- stabile şte şi verific ă anun ţurile de inten ţie şi/sau invitaţii de participare la 
achiziţiile publice; 

- verific ă modul de întocmire a documenta ţiilor  pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei inclusiv clarificări solicitate de furnizori, executanţi sau prestatori şi răs-
punsurile aferente transmise de autoritatea contractantă; 

- pregăteşte documenta ţia necesar ă, caiete de sarcini, în vederea achiziţiilor 
publice parcurse în condiţii de selecţie de oferte pentru proiectare şi execuţie de 
lucrări din domeniul administrarea domeniului public şi privat; 

- particip ă în comisii de recep ţie a lucrărilor executate sub coordonarea Consiliului 
Judeţean Olt pentru mediu şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  îndepline şte atribu ţiile ce revin Consiliului Jude ţean Olt privind activitatea 
U.L.M. (Unităţii Locale de Monitorizare), conform prevederilor H.G. nr. 246/2006 
pentru aprobarea strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor de 
utilităţi publice şi Legii nr. 51/2006 a  serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- coordoneaz ă şi îndrum ă activitatea de transport  în domeniul transportului public 
local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale; 

-  analizeaz ă împreună cu personalul autorizat din cadrul autorităţii de autorizare, 
documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizaţiilor de transport; 

- întocme şte rapoartele  de specialitate şi dispoziţiile privind acordarea/respingerea 
autorizaţiei de transport pe baza solicitărilor pe care le înaintează Preşedintelui 
Consiliului Judeţean pentru aprobare, în termenele prevăzute de lege; 

- particip ă Ia elaborarea şi fundamentarea Programului de transport jude ţean pe 
baza solicitărilor consiliilor locale  şi a propunerilor operatorilor şi îl supune în forma 
finală  aprobării prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Olt; 

-  convoac ă Comisia  paritară stabilind împreună data desfăşurării şedinţei de 
atribuire; 
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-  particip ă Ia toate analizele  şi întrunirile pentru îmbunătăţirea activităţii de transport 
public local, răspunde solicitărilor operatorilor locali şi transportatorilor autorizaţi, 
întocmeşte şi înaintează situaţii, sinteze, etc. din punct de vedere tehnico-economic, 
derulate Ia nivelul Consiliului Judeţean; 

-  particip ă şi ini ţiază campanii de informare  a populaţiei din judeţ prin prezentarea 
şi susţinerea propunerilor “Programelor de transport” şi ,,Programelor de măsuri şi 
acţiuni” în contextul accelerării dezvoltării Serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

-  particip ă la sesiuni , conferinţe, programe de instruire şi informare organizate în 
judeţ  sau în ţară, având ca obiect de activitate transportul public local; 

-  particip ă în echipaje de control,  îndrumare şi urmărire a activităţilor 
transportatorilor locali şi operatorilor autorizaţi de transport. 

-  rezolv ă coresponden ţa, sesiz ările de persoane fizice  sau juridice referitoare la 
domeniul de activitate al serviciului în termenul legal sau cel fixat de Preşedintele 
Consiliului judeţean Olt, Vicepreşedintele, Directorul Executiv. 

-  verific ă activitatea de transport greu  a autovehiculelor , transport agabaritic în 
condiţiile O.G. 43/1997 modificată şi completată cu O.G. 7/2010, controlează şi 
sancţionează. 

 
CAPITOLUL VII 

DIRECTIA PROGRAME SI STRATEGII DE MEDIU 
 

Art.54 DIRECTIA PROGRAME SI STRATEGII DE MEDIU este condusă de un 
director executiv subordonat Preşedintelui şi Vicepreşedintelui coordonator al 
Direcţiei programe si strategii de mediu şi are în subordine directă Serviciul Unitatea 
de Implementare a Proiectelor  şi Compartimentul  prognoze si strategii de mediu.  

Art.55 Serviciul Unitatea de Implementare a Proiect elor este condus de un 
şef serviciu  şi îndeplineşte următoarele atribu ţii:  

- desfăşoară activitatea de implementare şi gestionare a  proiectelor şi 
programelor cu finanţare internă şi internaţională în domeniul protecţiei mediului. 

- particip ă la elaborarea strategiilor de dez voltare durabilă ale judeţului, atât a 
celor de ansamblu cât şi a celor sectoriale; 

- particip ă la elaborarea programelor de dezvoltare zonal ă şi  regională din 
domeniul protecţiei mediului; 

- propune şi sprijin ă asocierea intercomunitar ă în vederea  realizării unor investiţii 
de interes comun din infrastructura de mediu; 

- elaboreaz ă şi implementeaz ă proiecte de interes  judeţean în scopul atingerii 
axelor prioritare şi domeniilor majore de intervenţie ale Programului Operaţional 
Sectorial de Mediu; 

- elaboreaz ă proiecte în cadrul programelor de finan ţare internă şi europeană ce 
vizează - extinderea şi modernizarea sistemelor de apă/apă uzată, dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate, implementarea sistemelor adecvate de management pentru reţeaua 
de arii speciale de protecţie a naturii, dezvoltarea infrastructurii de prevenire a 
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riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc, împădurirea terenurilor 
degradate, reconstrucţie ecologică a unor terenuri degradate, utilizarea resurselor 
de energie regenerabilă;  

- identific ă poten ţialii parteneri  - locali, naţionali şi internaţionali - şi colaborează cu 
aceştia în vederea elaborării proiectelor de interes comun;  

- organizeaz ă acţiuni de informare, consultare a popula ţiei,  publicitate, seminarii 
si simpozioane în domeniul protecţiei mediului; 

- asigur ă informa ţii şi asisten ţă de specialitate  consiliilor locale în scopul accesării 
fondurilor nerambursabile în domeniul protecţiei mediului;  

- stabile şte asocieri/parteneriate cu autorit ăţi locale, ONG-uri  sau alte structuri 
pentru implementarea unor proiecte privind protecţia mediului de interes comun;  

- implementeaz ă politicile şi strategiile locale, jude ţene, regionale şi naţionale 
privind protecţia mediului şi conservarea patrimoniului natural; 

- particip ă la fundamentarea bugetului propriu al Consiliului  Judeţean prin 
stabilirea  necesarului de fonduri, pentru derularea proiectelor din cadrul 
serviciului. 

Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem inte grat de management al 
deşeurilor în jude ţul Olt”  -  UIP 1  îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
- asigur ă îndeplinirea obliga ţiilor  beneficiarului în toate etapele proiectului;  
-   realizeaz ă activit ăţi specifice de management,  care se referă la iniţierea, 

promovarea, conducerea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului;  
-  asigur ă desfăşurarea, în condi ţii optime,  a relaţiilor de colaborare între toţi 

factorii implicaţi în derularea proiectului: consultant, proiectant, Autoritatea de 
Management – Program Operaţional Sectorial Mediu, Organismul Intermediar 
Craiova - POS Mediu, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "OLT-ECO";  

-  colaboreaz ă cu firmele de consultan ţă în toate activităţile necesare dezvoltării 
proiectului, asigurându-se că sunt oferite toate informaţiile şi documentele pentru a 
se putea atinge obiectivele proiectului;  

-   particip ă la preg ătirea aplica ţiei de finan ţare şi a documentelor suport aferente 
acesteia, inclusiv în parcurgerea etapelor procedurale specifice pentru obţinerea 
Acordului de mediu;  

- ob ţinerea documentelor care certific ǎ deţinerea titlului  asupra terenurilor ce vor 
fi ocupate de lucrǎri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii;  

- elaboreaz ă documentele statutare ale Asocia ţiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă “OLT-ECO”  şi operează modificările convenite de membrii 
asociaţi;  

-  reprezint ă şi activeaz ă în numele beneficiarilor, men ţinând rela ţia cu consiliile 
locale asociate în cadrul Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă “OLT-
ECO”  şi gestionează orice problemă apărută în legătură cu desfăşurarea 
proiectului;  
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- asigur ă comunicarea dintre firmele de consultan ţă şi restul asociaţilor la nivel 
judeţean, asociaţi în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “OLT- ECO”;  

-  elaboreaz ă documentele specifice pentru achizi ţiile de servicii şi lucr ări,  în 
conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice;  

- particip ă la organizarea licita ţiilor,  evaluarea ofertelor, selectarea contractanţilor, 
întocmirea, negocierea şi încheierea contractelor în colaborare cu serviciul de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean; 

-  supravegheaz ă în permanen ţă îndeplinirea de c ătre  contractanţilor a obligaţiilor 
asumate în conformitate cu termenii de referinţă; 

- verific ă stadiul execu ţiei lucr ărilor la locul de implementare a proiectului; 
- îndepline şte toate responsabilit ăţile financiare,  verifică facturile pentru serviciile 

executate conform contractelor de lucrări şi servicii şi păstrează evidenţa 
financiară a contractelor pentru lucrări şi servicii;  

- se asigur ă de existen ţa unui sistem separat de contabilitate  a proiectului sau a 
conturilor contabile separate pentru toate tranzacţiile efectuate;  

-  întocme şte şi transmite rapoartele de progres ale  proiectului către Organismul 
Intermediar/Autoritatea de Management/Autoritatea de Certificare şi Plată;  

- elaboreaz ă şi transmite toate datele  solicitate de către Organismul 
Intermediar/Autoritatea de Management/ Autoritatea de Certificare şi Plată, în 
scopul monitorizării proiectului;  

- se asigur ă cu privire la exactitatea, realitatea  şi eligibilitatea cheltuielilor propuse 
şi solicitate spre rambursare şi conformarea cu prevederile contractuale;  

-  îndepline şte toate m ăsurile de informare şi publicitate  la nivelul proiectului, în 
conformitate cu prevederile Contractului de finanţare semnat şi cu indicaţiile 
tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale;  

- odată cu transmiterea cererilor de rambursare, va justifica toate cheltuielile 
efectuate şi conformitatea acestora cu cerinţele proiectului, conţinute în Contractul 
de finanţare; toate cererile de rambursare vor fi însoţite de facturi aprobate la 
plată;  

-  identific ă şi semnaleaz ă beneficiarului , Organismului Intermediar şi Autorităţii de 
Management, poten ţialele riscuri care ar putea afecta  negativ desfăşurarea 
proiectului;  

-  îndosariaz ă şi păstreaz ă toate documentele originale, inclusiv documentele 
contabile aferente Proiectului , privind activităţile şi cheltuielile aferente acestuia 
în vederea facilitării controlului de audit, în conformitate cu regulamentele 
comunitare şi naţionale, astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi să permită 
verificarea lor;  

- pune la dispozi ţia Autorit ăţii de Management, Organismului Intermediar, 
Autorit ăţii de Certificare şi Plat ă, Autorit ăţii de Audit, Comisiei Europene şi 
oric ărui alt organism abilitat s ă verifice modul de utilizare a finan ţării 
nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele solicitate şi asigură toate 
condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului şi după finalizarea perioadei 
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de implementare a Proiectului, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale 
a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013;  

-  ini ţiază şi elaboreaz ă proiecte de hot ărâri specifice domeniului de activitate;  
-  răspunde de managementul calităţii;  
- îndeplineşte, potrivit legii, alte atribuţii încredinţate de Consiliul judeţean,de 

preşedinte sau vicepreşedinţi precum şi de directorul Direcţiei. 
     Art. 56.   Compartimentul  prognoze si strateg ii de mediu. 
- elaboreaz ă şi reactualizeaz ă, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Olt, Planul Jude ţean de Gestionare a De şeurilor şi iniţiază proiectul de 
hotărâre al Consiliului Judeţean în vederea aprobării acestuia ; 

-   participa la elaborarea si reactualizarea Planului Local de Ac ţiune pentru 
Mediu   în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt şi iniţiază proiectul 
de hotărâre al Consiliului Judeţean în vederea aprobării acestuia ; 

-  elaborează si implementează strategii de dezvoltare durabila pe termen scurt, 
mediu si lung. 

-  acord ă asisten ţă tehnic ă de specialitate autorit ăţilor publice locale în vederea 
implement ării Planului Regional de Gestionare a De şeurilor şi Planului 
Jude ţean de Gestionare al De şeurilor ; 

-  analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de  
prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;  

-  organizează acţiuni de informare şi conştientizare a comunităţilor locale privind 
necesitatea protejării mediului şi diseminarea informaţiilor privind reglementările 
din actele normative în vigoare;  

-  asigură informarea autorităţilor publice locale din judeţ cu privire la obligaţiile ce le 
revin conform Tratatului de aderare al României la U E - cap.22 Mediu; 

-  asigură accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de 
confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- constituie şi actualizeaz ă baza de date în domeniul de şeurilor , aliment ări cu 
apă şi canalizare, biodiversitate, protec ţia aerului, protec ţia solului în 
colaborare cu Agen ţia pentru Protec ţia Mediului ; 

- propuneri de planuri si strategii de reabilitare, conservare şi protecţia resurselor 
naturale din ariile protejate; 

- întocmeşte temele de proiectare pentru evaluările de mediu şi evaluările de impact 
asupra mediului în vederea obţinerii avizelor de mediu şi acordurilor de mediu 
pentru proiectele consiliului judeţean; 

-  particip ă la identificarea şi delimitarea zonelor naturale de interes local ce 
necesit ă protec ţie pentru valoare peisagistică, a zonelor cu potenţial turistic şi la 
elaborarea strategiei de valorificare a acestora;  

-  ini ţiază proiecte de hot ărâri privind asocierea cu alte autorit ăţi ale 
 administra ţiei publice  locale pentru realizarea unor lucrări de interes public; 

- asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor 
normative în vigoare; 
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- elaborează studii, proiecte, metode si procedee concrete pentru realizarea 
programelor si prognozelor de protecţia mediului;  

-  contribuie la elaborarea programului de monitorizare a problemelor de mediu la 
nivelul judeţului;  

- supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea   
teritoriului în acord cu planificarea de mediu. 

- particip ă în comisiile de analiz ă tehnic ă (CAT) create la nivelul Agenţiei de   
Protecţia Mediului. 

CAPITOLUL VIII 
ARHITECT ŞEF AL JUDEŢULUI 

 
        Art.55.  Arhitectul şef al judeţului este subordonat Vicepreşedintelui coordonator al 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi al Arhitectului Şef, precum şi Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribu ţii principale : 

 - coordoneaz ă acţiunile de elaborare a planurilor , programelor, informărilor, 
analizelor, rapoartelor şi studiilor legate de atribuţiile şi sarcinile ce îi revin; 

- coordoneaz ă activitatea de amenajare a teritoriului  şi de urbanism la nivel 
judeţean şi acordă asistenţă tehnică de specialitate in activitatea consiliilor locale 
şi primarilor, făcând parte de drept din structuri şi organisme de profil organizate la 
nivel judeţean, regional şi naţional; 

- asigur ă preluarea prevederilor cuprinse în planurile de am enajare a 
teritoriului na ţional, regional şi zonal  in cadrul documentaţiilor pentru teritoriile 
administrative ale localităţilor din judeţ; 

- răspunde în fa ţa Consiliului jude ţean Olt , a Preşedintelui şi Vicepreşedintelui de 
resort, de modul de organizare şi desfăşurare a activităţii proprii şi din cadrul 
structurilor din subordine 

- propune realizarea unor noi documenta ţii de urbanism şi reactualizarea dup ă 
caz a celor existente; 

- face parte din Comisia jude ţeană de heraldic ă şi genealogie  în vederea 
avizării stemelor unităţilor administrativ teritoriale ale judeţului; 

- colaboreaz ă, din punct de vedere tehnic, cu reprezentan ţii  ministerelor, 
organelor administraţiei publice centrale şi locale, pentru o cât mai bună 
dezvoltare urbanistică a judeţului; 

- asigur ă conducerea, organizarea şi func ţionarea Comisiei Tehnice  Judeţene 
de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, semnează Avizul Unic eliberat în urma 
şedinţelor comisiei; 

- verific ă documenta ţiile tehnice  şi semnează avizul structurii de specialitate, in 
situaţiile in care emiterea Certificatului de urbanism şi a Autorizaţiei de construi-
re/demolare este de competenţa primarilor, potrivit situaţiilor prevăzute de lege; 

- coordoneaz ă elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean; 
- propune elaborarea unor planuri zonale în concordanţă cu strategia de 

dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale; 
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- coordoneaz ă activitatea de avizare şi autorizare a documenta ţiilor  specifice 
domeniului de activitate care intră in competenţa de eliberare a Consiliului 
judeţean Olt, respectiv a preşedintelui acestuia, şi le  contrasemnează; 

- răspunde de aplicarea prevederilor legale  privind protecţia mediului, a ariilor 
naturale protejate şi a zonelor turistice; 

- prime şte şi repartizeaz ă coresponden ţa, semnează lucrările şi actele elaborate 
de serviciul şi compartimentul din subordine; 

- organizeaz ă eviden ţa monumentelor , ansamblurilor şi siturilor istorice de 
arhitectur ă, în colaborare cu autorităţile centrale şi cele deconcentrate în teritoriu 
din domeniu ; 

- urm ăreşte elaborarea planurilor de amenajare a teritoriilo r zonale, ale 
jude ţului , inter-orăşeneşti şi intercomunale, municipale, orăşeneşti şi comunale, 
cât şi a planurilor urbanistice generale, zonale şi de detalii aparţinând municipiilor, 
oraşelor, staţiunilor balneare, turistice şi satelor; 

- coordoneaz ă constituirea şi actualizarea băncii de date urbanistice şi de 
amenajare a teritoriului; 

- colaboreaz ă cu unităţile abilitate în activitatea de introducere a lucrărilor de 
cadastru pe teritoriul judeţului; 

- avizează documenta ţiile tehnice  întocmite conform H.G. nr.834/1991, privind 
stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de 
stat, cu modificările şi completările ulterioare şi propune spre aprobare documen-
taţiile tehnice întocmite conform acestei reglementări, le avizează şi iniţiază 
proiectul de hotărâre atunci când Consiliul judeţean Olt are calitatea de emitent al 
titlului de proprietate, iar pentru celelalte, când emiterea titlului de proprietate 
revine ministerelor de resort, acestea vor fi doar avizate, şi in ambele cazuri doar 
după ce sunt verificate pe teren conform legii, şi vizate de serviciul juridic 
contencios, cu aprobarea şi a vicepreşedintelui de resort;  

- îndepline şte, potrivit legii, alte atribu ţii  încredinţate de Consiliul Judeţean Olt, 
Preşedinte şi Vicepreşedinte pe perioada absen ţei titularului  postului, atribuţiile 
acestuia sunt îndeplinite de persoana căreia, prin fişa postului, i-au fost delegate 
atribuţiile. 

     Art.56. SERVICIUL URBANISM  ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI are 
urm ătoarele atribu ţii: 
-   coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivelul 

judeţului, conform legii; 
- propune elaborarea unor planuri zonale de amenajare  a teritoriului   (regionale 

sau interjudeţene), în concordanţă cu strategia de dezvoltare a unităţilor 
administrativ-teritoriale interesate, urmăreşte avizarea, aprobarea şi respectarea 
acestora; 

- coordoneaz ă activitatea prim ăriilor privind finan ţarea, elaborarea, actualizarea, 
avizarea şi aprobarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor, a unor Planuri 
Urbanistice Zonale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente, a Planurilor 
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Urbanistice de Detaliu, precum şi a Planurilor de Amenajarea Teritoriului Zonale 
(metropolitan, periurban). Verifică respectarea ulterioară a prevederilor acestora; 

- asigur ă - conform legii - func ţionarea  Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism a jude ţului , verifică şi ţine evidenţa documentaţiilor care 
urmează să fie analizate, organizează şedinţele comisiei, întocmeşte avizele 
unice de specialitate; 

- îndrum ă prim ăriile  pentru respectarea prevederilor legale privind monumentele 
istorice şi zonele lor de protecţie.  Colaborează în acest sens cu instituţiile publice 
judeţene  şi naţionale de specialitate; 

- stabileste  pentru localitatile rurale cazurile sau situațiile pentru care acestea 
trebuie să întocmească planuri urbanistice zonale; 

- îndrum ă prim ăriile  privind respectarea prevederilor legale în domeniul zonelor 
naturale protejate, instituite prin documentaţiile de amenajarea teritoriului şi 
urbanism (PATN, PATJ, PUG) şi colaborează cu instituţiile publice judeţene şi 
naţionale de specialitate; 

- coopereaz ă cu organismele şi instituțiile publice cu responsabilitați în domeniul 
protejării patrimoniului arheologic pentru punerea în aplicare şi respectarea 
măsurilor acestora; 

- colaboreaz ă cu Direcția Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul  Național Olt  în 
vederea eliberării autorizațiilor de construire în zonele de patrimoniu arheologic 
reperat; 

- analizeaz ă documentaţiile tehnice prezentate de beneficiari şi întocmeşte 
certificatele de urbanism şi autoriza ţiile de construire/desfiin ţare aflate în 
competenţa de eliberare a Consiliului Judeţean  Olt, conform legii şi ţine evidenţa 
acestora; 

-  analizeaz ă documentaţiile tehnice și întocmește avizele de specialitate pentru 
anumite lucrări stabilite prin lege în vederea eliberarii de către primarii comunelor a 
certificatelor de urbanism şi a autorizațiilor de construire/desființare; 

- exercit ă controlul  în teritoriu privind respectarea disciplinei în construcții,conform 
competențelor legale; 

- întocme ște Note de constatare, la terminarea acțiunilor de control și face 
propuneri pentru intrarea în legalitate; 

- urm ăreşte regularizarea taxelor datorate pentru autorizaţiile de construire emise de 
Consiliul Judeţean (corespondenţă cu beneficiarii, declaraţii cu valoarea finală a lu-
crărilor, stabilirea taxelor şi a majorărilor datorate, după caz, la finalizarea 
investiţiilor); 

- asigur ă transmiterea trimestrială sau lunară a situaţiilor solicitate de instituţiile 
judeţene şi naţionale; 

- întocme şte situaţii de sinteză pentru alte instituţii publice centrale sau locale, 
precum şi pentru Consiliul Judeţean; 

- colaboreaz ă cu celelalte direcţii ale Consiliului Judeţean şi furnizează informaţii 
privind construcţiile  şi documentaţiile de urbanism, realizate în judeţ; 
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- personalul de specialitate din cadrul Serviciului îndrumă,    la cerere, primăriile din 
judeţ în activitatea  de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- întocme şte proiecte de dispozi ţii şi hot ărâri  ale Consiliului Judeţean, referitoare 
la acest domeniu de activitate, inclusiv al taxelor; 

- verific ă în teren şi întocmeşte răspunsurile la sesizările referitoare la probleme de 
urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- particip ă şi, după caz asigură secretariatul, la acţiunile comisiilor de  efectuare a 
cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local, 
judeţean sau naţional, în vederea exproprierii unor imobile (terenuri şi/sau construcţii); 

- organizeaz ă acţiuni de consultare a populaţiei şi participă la dezbaterile publice 
referitoare la documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aflate în 
competenţa sa, conform legii; 

- formuleaz ă propuneri de modificare sau completare a proiectelor de lege şi a 
actelor normative în domeniul său de activitate; 

- îndrum ă activitatea primăriilor privind concesionarea sau închirierea terenurilor în 
vederea construirii, urmărind respectarea documentaţiilor urbanistice aprobate. Par-
ticipă, după caz,  în comisiile de licitaţie pentru concesionare; 

- asigur ă accesul solicitanţilor (persoane fizice sau juridice) la documentaţiile de 
urbanism şi din domeniul construirii, în condiţiile legii; 

- asigur ă arhivarea eficientă a documentelor din cadrul serviciului, conform actelor 
normative în vigoare; 

- colaboreaz ă cu Serviciul Juridic Contencios în vederea respectării legalității actelor  
- solicită avizul primarului comunei în a cărei rază se află imobilul în situația, în care 

emitentul este președintele Cosiliului Județean; 
- formuleaz ă condiții şi restricții specifice amplasamentului obligatorii pentru 

proiectarea investiției; 
- stabile ște avize și acorduri legale necesare autorizării; 
- verific ă existența documentului de plată a taxei de eliberare a certificatelor de 

urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare; 
- redacteaz ă și prezintă spre semnare certificatele de urbanism și autorizaţiile de 

construire/desființare; 
- asigur ă transmiterea către primari -spre stiință- a actelor emise în situaţia în care 

emitentul este președintele Consiliului Județean. 
-  asigura caracterul public prin afi şarea lunar ă a ,,Listei certificatelor de 

urbanism şi a autoriza țiilor de construire,  emise atât pe pagina web a Consiliului 
Județean cât și la panoul de afișaj; 

- Respect ă Regulamentul Intern de organizare şi func ţionare a aparatului de 
specialitate şi a aparatului permanent de lucru precum şi a Cabinetului Preşedintelu 
al Consiliului Judeţean. 

- îndepline ște și alte activități specifice în legatură directă cu  atribuțiile de serviciu, 
rezultate din acte normative sau încredințate de conducerea Consiliului Județean 
(președinte, vicepreședinte, arhitect șef). 
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      Art.57. Compartimentul Disciplina în Construc ţii, are urm ătoarele atribu ţii:  
- organizeaz ă şi asigur ă activitatea de control  privind respectarea disciplinei în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi construire/desfiin ţare, 
- efectueaz ă controale organizate, la sediul prim ăriilor  privind în principal: 

verificarea modului de organizare şi exercitare a controalelor proprii şi verifică 
respectarea legalităţii şi a prevederilor de drept urban, 

- efectuează controale în intravilanul localităţilor de câte ori este necesar, ca 
urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor primite la Consiliul Judeţean Olt de la 
persoane fizice, persoane juridice – inclusiv primării, 

- efectueaz ă controale de intravilan şi extravilan  la lucr ările autorizate  de 
Consiliul Judeţean Olt şi întocmeşte referate în urma controalelor efectuate, 

- întocmeşte rapoarte periodice cu amenzile propuse spre aplicare şi aplicate, 
- încheie procese – verbale de constatare a contraven ţiilor,  menţionează 

limitele amenzii, înaintează persoanei îndreptăţite conform legii să aplice 
amenda şi să stabilească data până când se vor realiza măsurile stabilite, 

- urmăreşte îndeplinirea realizării măsurilor stabilite în termen. În caz de 
neexecutare se va sesiza instanţa de judecată competentă, 

- colaborează cu Serviciul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, Urbanism şi 
Arhitectură – autorizare conform competenţelor acestora, 

- colaborează cu Inspecţia de Stat în Construcţii, 
- colaborează cu personalul de specialitate din cadrul primăriilor, cu 

responsabilităţi în controlul disciplinei în construcţii, 
- întocme şte referate  de activitate – sintetice – pentru întreaga activitate 

desfăşurată (lunar, trimestrial, semestrial şi anual), 
- colaborează cu Serviciul Juridic Contencios  al Consiliului Judeţean Olt în 

vederea respectării legalităţii, 
- asigur ă respectarea legalit ăţii prin prevenirea situa ţiilor conflictuale  ce ar 

putea să se creeze între cetăţeni şi administraţie, 
- alte atribuţii date de Arhitectul şef şi de Preşedinte care, prin natura lor se 

încadrează în obiectul  de activitate al compartimentului. 
 

CAPITOLUL IX 
SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS 

 
Art.58. SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS este subordona t Secretarului 

Jude ţului şi Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt şi  îndeplineşte următoarele 
atribuţii : 

− asigur ă respectarea legalit ăţii actelor emise  de către Consiliul Judeţean Olt şi 
Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, scop în care semneaz ă rapoartele 
compartimentelor de specialitate  ce însoţesc proiectele de hotărâri şi 
proiectele de dispoziţii, particip ă la redactarea proiectelor de hot ărâri şi a 
dispozi ţiilor, semneaz ă proiectele de dispozi ţii  ale Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt; 
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− reprezint ă Consiliul Jude ţean Olt şi Preşedintele acestuia la instan ţele  
judec ătoreşti şi în fa ţa notarilor publici ; 

− întocme şte ac ţiuni, întâmpin ări pentru sus ţinerea proceselor în care este 
parte institu ţia, pregăteşte documentaţia necesară exercitării căilor de atac 
împotriva hotărârilor judecătoreşti defavorabile  Consiliului Judeţean; 

− ţine eviden ţa litigiilor  în registrul special de cauze; 
− acord ă asisten ţă juridic ă direc ţiilor, serviciilor şi compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Ju deţean;  
− acord ă sprijin şi consultan ţă, la cerere, consiliilor locale, aparatului de 

specialitate al acestora şi serviciilor publice ale comunelor şi ora şelor, 
precum şi serviciilor publice specializate şi institu ţiilor din subordinea 
Consiliului Jude ţean Olt; 

− particip ă la întocmirea documenta ţiilor referitoare la exproprierea  pentru 
cauză de utilitate publică; 

− particip ă la întocmirea proiectelor de acte normative care se înaintează spre 
adoptare organelor administraţiei publice centrale; 

− sprijin ă ini ţiatorii proiectelor de hot ărâri ale Consiliului Judeţean în ceea ce 
priveşte fundamentarea legală a acestora; 

− particip ă, împreun ă cu compartimentele de resort, la redactarea rapoar telor 
care însoţesc proiectele de hotărâri şi la redactarea expunerilor de motive;  

− particip ă la redactarea Regulamentului de Organizare şi Func ţionare a 
Consiliului Jude ţean Olt, Regulamentului Intern de Organizare şi 
Func ţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt, 
Regulamentului cuprinzând m ăsurile metodologice, termenele şi circula ţia 
proiectelor de acte normative în cadrul sferei de c ompeten ţă a Consiliului 
Jude ţean Olt, alte regulamente şi statute; 

− particip ă la şedin ţele comisiei de avizare a documenta ţiilor de eliberare a 
certificatelor de atestare a dreptului de proprieta te asupra terenurilor, 
conform H.G. 834/1991, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 

− gestioneaz ă şi păstreaz ă biblioteca juridic ă a Consiliului Jude ţean Olt; 
−  particip ă la redactarea contractelor şi conven ţiilor  în care este parte 

Consiliul Judeţean Olt şi le semnează pentru legalitate; 
− particip ă în comisiile  constituite la nivelul Consiliului Judeţean Olt, pe diferite 

domenii de activitate ; 
− rezolv ă coresponden ţa şi lucr ările repartizate; 
− îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea Consiliului Judeţean Olt, în 

condiţiile legii.  
 

CAPITOLUL X 
SERVICIUL MONITORUL OFICIAL AL JUDE ŢULUI, REGISTRATURĂ, RELAŢII 

CU PUBLICUL ŞI A.T.O.P. 
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Art.59. SERVICIUL MONITORUL OFICIAL AL JUDE ŢULUI, REGISTRATURĂ, 
RELAŢII CU PUBLICUL ŞI A.T.O.P. este subordonat Secretarului Jude ţului şi 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt şi  îşi desfăşoară activitatea în baza 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.75/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, aprobată prin Legea nr. 534/2003 cu modificările ulterioare,  ale Legii nr. 
544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002. 

În conformitate cu prevederile legale menţionate, Serviciul  Monitorul Oficial al 
Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P. asigură  publicarea în Monitorul 
Oficial al Judeţului a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Olt, a dispoziţiilor 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, care  prezintă interes pentru instituţiile, 
societăţile comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt,  accesul la informaţiile de interes 
public referitoare la activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean şi a instituţiilor de sub 
autoritatea acestuia şi executarea atribuţiilor cu caracter permanent ale Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică prin constituirea secretariatului executiv format din 
funcţionari publici din cadrul acestui serviciu. 
  Art. 60.  Principalele atribuţii ale Serviciului Monitorul Oficial al Jude ţului, 
Registratur ă, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P. sunt: 

- selec ţionarea, preg ătirea pentru editare  şi tipărire în Monitorul Oficial al 
Judeţului a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Olt, a dispoziţiilor 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, care prezintă interes pentru instituţiile, 
societăţile comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt. Monitoarele Oficiale ale 
Judeţului sunt distribuite primăriilor judeţului Olt, consiliilor judeţene pe bază de 
reciprocitate, instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Olt, precum şi 
direcţiilor şi serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, 

 - activitatea de acordare a informa ţiilor  de interes public solicitate, stabilind 
condiţiile şi formele în care are loc accesul la acestea, 

 - înregistrarea şi ţinerea eviden ţei solicitărilor de informaţii de interes public, 
precum şi a răspunsurilor transmise sau, dacă este cazul, a refuzurilor privind  
comunicarea acestora, în condiţiile legii, 

- asigurarea accesului mijloacelor  de informare în masă la informaţiile de interes 
public, conform prevederilor legale,  

- consilierea şi îndrumarea solicitan ţilor  de informaţii de interes public asupra 
modalităţii de solicitare a informaţiilor: verbal sau în scris, în funcţie de informaţia 
solicitată, evaluarea solicitării  şi  stabilirea condiţiei ca informaţia solicitată să fie 
comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces, 

 -  răspunde de aplicarea m ăsurilor  de protejare a informaţiilor care aparţin 
categoriilor de informaţii exceptate de la accesul liber, potrivit legii, 
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-  asigur ă încuno ştin ţarea persoanelor  care se consideră vătămate în privinţa 
dreptului de acces la informaţii de interes public solicitate, referitor la modul de 
contestare, potrivit legii, 

 - întocmirea şi publicarea buletinului  informativ al Consiliului Judeţean Olt, 
cuprinzând informaţiile de interes public comunicate din oficiu, 

 - întocmirea şi publicarea raportului de activitate  al Consiliului Judeţean Olt, 
  - eliberarea, la cerere, a  copiilo r de pe documentele aflate în arhiva Consiliului 

Judeţean Olt, 
 - actualizarea, atât pe site-ul Consiliului Jude ţean Olt , cât şi la avizierul 

instituţiei, a informaţiilor de interes public legate de activitatea Serviciului 
Monitorul Oficial al Judeţului,Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P., 

- participarea la şedin ţele A.T.O.P. în plen şi pe comisii,  întocmirea proceselor 
verbale de desfăşurare a acestora, a  pontajului membrilor, întocmirea unor 
informări şi rapoarte legate de activitatea A.T.O.P. ,                                                                        

- primirea, înregistrarea  şi distribuirea  corespondenţei şi a petiţiilor adresate 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Olt, 

- prezentarea, trimestrial, în şedin ţele Consiliului Jude ţean Olt, a Informărilor 
asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii 
judeţului Olt, 

-  activitatea de registratură, înregistrarea, primirea şi repartizarea  corespondenţei, 
precum şi expedierea corespondenţei,  

    - pregătirea, participarea la programul de audienţe organizate săptămânal de 
conducerea Consiliului Judeţean Olt, înregistrarea petiţiilor, repartizarea lor şi 
urmărirea soluţionării  în termenul prevăzut de lege 

- semestrial se prezint ă în şedinţele de Consiliului Judeţean rapoarte privind 
activitatea de solu ţionarea a peti ţiilor  şi a problemelor ridicate de cetăţeni la 
audienţe, 

    - îndeplinirea atribuţiilor de responsabilitate în relaţia cu societatea civilă, potrivit 
Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia  publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

   -   expedierea corespondenţei Consiliului Judeţean Olt către autorităţile publice 
locale, agenţi economici sau persoane fizice, în timp util,  

   -   perfecţionarea  pregătirii profesionale.  
                                                     

CAPITOLUL XI 
DIRECŢIA  ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ  LOCALĂ 

 
      Art.61. Direc ţia Administra ţie Public ă Local ă este condusă de un director  
executiv şi are în componenţa sa două compartimente: compartimentul 
administra ţie public ă şi compartimentul rela ţii cu consiliile locale. 
      Art.62. Directorul Executiv al Direc ţiei Administra ţie Public ă Local ă  este 
subordonat direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi răspunde de activitatea şi 
reprezentarea  Direcţiei, coordonează, conduce şi răspunde de întreaga activitate a 
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compartimentului administraţie publică şi compartimentului relaţii cu consiliile locale, 
îndeplinind sarcinile stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Olt, în concordanţă 
cu specificul activităţii Direcţiei. 
     Art.63. Principalele atribu ţii ale Direc ţiei Administra ţie Public ă Local ă:   
- elaboreaz ă proiecte de acte normative  şi alte reglementări specifice autorităţii, 

precum şi asigurarea avizării acestora; 
- elaboreaz ă proiecte, strategii,  programe, studii, analize şi statistici necesare 

realiz ării şi implement ării politicilor publice,  precum şi a documentaţiei necesare 
executării legilor în vederea realizării competenţei autorităţii;  

- realizeaz ă activit ăţi în conformitate cu strategia de informatizare a 
administra ţiei publice; 

- acord ă asisten ţă de specialitate f ără plată,  consiliilor locale sau primarilor, la 
cererea expres ă a  acestora adresat ă Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt;  

- asigur ă punerea în aplicare a prevederilor legale cu privi re la arhiv ă, la nivelul 
Consilului Jude ţean Olt;  

- asigur ă împreun ă cu direc ţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din 
cadrul aparatului de specialitate al Consilului Jud eţean Olt, punerea în 
aplicare a prevederilor legale cu privire la organi zarea şi desf ăşurarea 
referendumului la nivelul jude ţului Olt.  

      Art.64. Compartimentul Administra ţie Public ă are urm ătoarele atribu ţii:  
- întocme şte şi actualizeaz ă  baza de date cu func ţiile de demnitate public ă 

(primari,  viceprimari, consilieri locali)  şi secretarii unit ăţilor  administrativ – 
teritoriale   din cadrul consiliilor  locale  de pe teritoriul judeţului;  

- întocme şte şi actualizeaz ă  Situa ţia privind desemnarea reprezentan ţilor 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt pentru a participa la şedinţele consiliilor 
locale de pe teritoriul judeţului; 

- ţine eviden ţa  şedin ţelor consiliilor locale de pe teritoriul jude ţului şi prezintă 
sinteze conducerii Consiliului Judeţean Olt, la cererea acesteia; 

- îndrum ă consiliile locale şi institu ţiile subordonate Consiliului Jude ţean Olt, 
privind aplicarea corectă şi unitară a legilor, hot ărârilor şi ordonan ţelor guvernu-
lui, a celorlalte acte normative  emise de organele centrale ale administraţiei 
publice şi a Hotărârilor  Consiliului Judeţean Olt, la cererea acestora; 

- acord ă asisten ţă de specialitate la cerere, consiliilor locale şi prim ăriilor cu 
privire la preg ătirea şedin ţelor, redactarea proiectelor de acte administrative  
ce urmează a fi emise sau adoptate, după caz, în limita competenţelor;   

- asigur ă, la solicitarea institu ţiilor emitente, transmiterea în teritoriu a 
radiogramelor, precum şi a altor preciz ări primite  de la Ministerul 
Administra ţiei şi Internelor şi de la alte ministere care vizează activitatea 
unităţilor administrativ - teritoriale de pe teritoriul judeţului; 

- întocme şte situa ţii ce privesc activitatea  administraţiilor publice locale la 
solicitarea Ministerului  Administra ţiei şi Internelor , în limitele competenţelor; 

- întocme şte rapoarte de specialitate şi proiecte de hot ărâri  în cazul acordării sau 
schimbării de denumiri pentru obiectivele de interes judeţean; 
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- organizeaz ă periodic întâlniri de lucru la nivel de jude ţ cu primarii, viceprimarii 
şi secretarii unit ăţilor administrativ - teritoriale  de pe teritoriul judeţului în 
domeniul administraţiei publice, în funcţie de problemele transmise de organele 
centrale abilitate, şi de legislaţia în vigoare din domeniul administraţiei publice; 

- întocme şte situa ţia cu organiza ţiile non – guvernamentale sau alte structuri 
asociative a căror activitate implică administraţia publică; 

- prezint ă, la cererea conducerii Consiliului Jude ţean Olt, sinteza rapoartelor de 
activitate întocmite de consiliile locale, primarii, viceprimarii, consilierii locali şi 
secretarii unităţilor administrativ - teritoriale  de pe teritoriul judeţului;  

- elaboreaz ă reglement ări comune, aplicabile tuturor consiliilor locale, privind 
realizarea cadrului legal al administra ţiei publice jude ţene, cu respectarea 
competenţei Consiliului Judeţean Olt;  

- în îndeplinirea atribu ţiilor, colaboreaz ă cu celelalte compartimente  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt , cu instituţiile şi serviciile  
publice  de interes judeţean subordonate acestuia, cu serviciile publice 
desconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale  de pe teritoriul judeţului, ministere şi alte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale în limita competenţelor impuse de 
lege; 

- colaboreaz ă cu structurile asociative ale autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale, respectiv: Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din 
România, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor 
Judeţene, în limita competenţelor; 

- întocme şte săptămânal sinteza legisla ţiei  apărute în domeniul administraţiei 
publice şi o aduce la cunoştinţă funcţionarilor publici din cadrul direcţiei; 

- elaboreaz ă în colaborare cu compartimentele de specialitate: Regulamentul 
de  organizare şi func ţionare  al Consiliului Judeţean Olt precum şi Regulamentul 
Intern de Organizare şi Func ţionare  al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- întocme şte Raportul de activitate al Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt. 
      Art.65. Compartimentul Rela ţii cu Consiliile Locale  are urm ătoarele atribu ţii: 
- acord ă asisten ţă de specialitate la cerere, consiliilor locale şi prim ăriilor cu 

privire la preg ătirea şedin ţelor, redactarea proiectelor de acte administrative  
ce urmează a fi emise sau adoptate, după caz, în limita competenţelor;   

- elaboreaz ă reglement ări comune, aplicabile tuturor consiliilor locale, privind 
realizarea cadrului legal al administra ţiei publice jude ţene, cu respectarea com-
petenţei Consiliului Judeţean Olt;  

- îndrum ă şi sprijin ă consiliile locale şi primarii  în exercitarea atribuţiilor legate de 
organizarea, funcţionarea şi realizarea serviciilor publice de interes jude ţean în 
localităţi; 

- acord ă sprijin şi consultan ţă tehnic ă pentru autorităţile administraţiei publice 
locale, comunale şi orăşeneşti la solicitarea acestora; 
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- acord ă asisten ţă juridic ă consilierilor locali în probleme de aplicare a legislaţiei 
privind desfăşurarea activităţii acestora; 

- particip ă la şedin ţele consiliilor locale ca delegat al Pre şedintelui Consiliului 
Jude ţean; 

- ofer ă sprijin prim ăriilor şi consiliilor locale  în elaborarea şi aplicarea 
regulamentelor de organizare şi func ţionare proprii şi dup ă caz a statutelor 
prevăzute de lege; 

- îndrum ă şi sprijin ă consiliile locale în vederea asigur ării bunei gospod ăriri, 
între ţinerii şi cur ăţeniei localit ăţilor; 

- întocme şte calendarul târgurilor, pie ţelor şi ogoarelor  din judeţul Olt în 
colaborare cu Direc ţia Sanitar Veterinar ă şi pentru Siguran ţa Alimentelor  a 
judeţului Olt, pe baza propunerilor făcute de consiliile locale; 

- realizeaz ă împreun ă cu serviciile publice deconcentrate  ale ministerelor 
interesate, îndrumarea necesară pentru completarea corectă şi la termenele 
prevăzute de lege, a registrului agricol şi a datelor centralizate din acesta; 

- solu ţioneaz ă peti ţiile persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice  din sfera de 
competenţă a compartimentului potrivit rezoluţiei conducerii; 

- particip ă la lucr ările de întocmire, modificare sau completare a 
Regulamentului de organizare şi func ţionare a Consiliului Jude ţean şi 
Regulamentului de organizare şi func ţionare a aparatului de specialitate; 

- identific ă şi informeaz ă periodic conducerea Consiliului Jude ţean Olt  despre 
situaţiile  deosebite care apar în furnizarea serviciilor publice de interes local de pe 
teritoriul judeţului şi fac propuneri de soluţionare eficientă a acestora, cu 
respectarea prevederilor legale; 

- în îndeplinirea atribu ţiilor, colaboreaz ă cu celelalte compartimente din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, cu instituţiile şi serviciile  
publice de interes judeţean subordonate acestuia, cu serviciile publice 
desconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale  de pe teritoriul judeţului, ministere şi alte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, în limita competenţelor impuse de 
lege; 

- colaboreaz ă cu structurile asociative ale autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale, respectiv: Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din 
România, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor 
Judeţene, în limita competenţelor. 

- întocme şte lucr ările de mobilizare la locul de munc ă, pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi ţine evidenţa rezerviştilor; 

CAPITOLUL XII 
SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONAL Ă 

 
  Art.66.   Serviciul Dezvoltare Regional ă este condus de un şef de serviciu  şi este 
subordonat direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  
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   Art.67. Şeful de serviciu coordonează conduce şi răspunde de întreaga activitate a 
Serviciului, îndeplinind sarcinile stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Olt, în 
concordanţă cu specificul activităţii Serviciului. 
  Art.68. SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONAL Ă are urm ătoarele  atribu ţii:  
- particip ă la elaborarea, implementarea şi monitorizarea de strategii, programe, 

prognoze, rapoarte privind dezvoltarea  jude ţului Olt ; 
- elaboreaz ă, actualizeaz ă şi monitorizeaz ă, în colaborare cu celelalte 

compartimente ale consiliului judeţean strategia şi programul de dezvoltare a 
judeţului cu referire la obiectivele proprii ale consiliului judeţean în conformitate cu 
programul de guvernare;   

- particip ă la elaborarea strategiei de dezvoltare regională şi a planului de 
dezvoltare regională pentru Regiunea Sud - Vest Oltenia; 

- colaboreaz ă cu Agen ţia de Dezvoltare Regional ă Sud -Vest Oltenia la 
elaborarea  altor documente programatice, urmărind implementarea acestora la 
nivelul judeţului 

- particip ă la elaborarea anual ă a Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământul 
Profesional şi Tehnic şi a Planului Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional 
şi Tehnic; 

- acţioneaz ă asupra unor domenii semnificative: infrastructura de transport, 
infrastructura socială, mediul de afaceri, turism, agricultură, dezvoltare urbană 
durabilă,  educaţia,  în concordanţă cu Politica de Dezvoltare Regională, pentru 
atragerea de surse financiare nerambursabile în vederea dezvoltării  judeţului; 

- gestioneaz ă parteneriatele stabilite în cadrul unor convenţii/protocoale de 
colaborare/acorduri de parteneriat; 

- elaboreaz ă proiecte cu finan ţare extern ă (din fonduri structurale ale U.E.) şi 
naţional ă; 

- elaboreaz ă şi implementeaz ă proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013; 

- ini ţiază şi particip ă la implementarea unor proiecte regionale în domeni i de 
interes strategic în parteneriat cu alte institu ţii din Regiunea  Sud-Vest 
Oltenia; 

- elaboreaz ă şi implementeaz ă proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul 
Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-
2013; 

- elaboreaz ă şi implementeaz ă proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul 
celorlalte programe operaţionale sectoriale; 

- implementeaz ă proiectele cu finanţare externă şi naţională aprobate; 
- gestioneaz ă rela ţiile interna ţionale şi misiunea delega ţiilor str ăine la nivelul 

Consiliului Jude ţean Olt; 
- acord ă asisten ţă de specialitate consiliilor locale şi aparatului de specialitate al 

primarilor, în vederea elaborării strategiei, a planurilor de dezvoltare, a proiectelor 
de dezvoltare locală; 
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- acord ă sprijin Autorit ăţilor de Management şi Organismelor Intermediare  
responsabile cu implementarea tehnică şi financiară a Programelor Operaţionale în 
activitatea de promovare la nivel local a oportunit ăţilor de finan ţare din 
instrumentele structurale. 

- acord ă asisten ţă de specialitate autorităţilor publice locale comunale şi orăşeneşti, 
la cererea acestora, pentru completarea documentaţiei în vederea accesării 
diferitelor surse de finanţare; 

- colaboreaz ă cu  Direc ţia Buget-Finan ţe şi Direc ţia Economic ă la asigurarea de 
către Consiliul judeţean a resurselor pentru co-finanţarea proiectelor aprobate ; 

- particip ă la întocmirea proiectelor de hot ărâri ale Consiliului Judeţean Olt pentru 
reglementarea activităţilor date în competenţe serviciului; 

- particip ă la ini ţierea şi întocmirea dispozi ţiilor  Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt pentru reglementarea activităţilor date în competenţa serviciului; 

- pregăteşte şi redacteaz ă documenta ţia, în vederea cooperării sau asocierii cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi pentru 
aderarea la asociaţii internaţionale a autorităţilor administraţiei publice locale, în 
vederea promovării unor interese comune; 

- transmite spre avizare ministerelor de resort   acordurile /convenţiile de 
cooperare dintre consiliul judeţean şi autorităţi locale din alte ţări; 

- pregăteşte documenta ţia necesară aprobării acordurilor /convenţiilor  de 
cooperare internaţională/transfrontalieră de către plenul consiliului judeţean; 

- acţioneaz ă pentru punerea în practică a prevederilor din acordurile de cooperare 
internaţională şi transfrontalieră încheiate; 

- gestioneaz ă activitatea Consiliului Jude ţean Olt  în cadrul Euroregiunii Olt - 
Pleven , asigurând secretariatul judeţean, coordonarea activităţii grupurilor de lucru 
tematice, participarea la evenimentele organizate; 

- propune bugetul necesar susţinerii diverselor programe, deplasări, cotizaţii, 
activităţi de promovare; 

- îndepline şte alte sarcini  ce decurg din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau din alte acte 
normative pe linie de programe de dezvoltare regională; 

- îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii Consiliului Judeţean Olt, pe 
care le rezolvă urmărind respectarea prevederilor legale. 

- instrumenteaz ă pentru pre şedintele consiliului jude ţean, lucrările de specialitate 
prealabil necesare pentru participarea, la lucrările reuniunilor consiliului regional 
pentru dezvoltare regională;       

 
CAPITOLUL XIII 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 
 
      Art.69. (1) Compartimentul Audit Public Inter n este organizat şi funcţionează în 
subordinea directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
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ulterioare, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 38/2003 pentru aprobarea 
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi Planurilor 
anuale şi strategice de audit public intern aprobate şi depuse la Ministerul Finanţelor 
Publice - Unitatea Centrală de Armonizare pentru Audit Public Intern. 
               (2) Compartimentul Audit Public Intern organizat la nivelul Consiliului 
Judeţean Olt asigură auditarea şi la instituţiile din subordine, care nu au structură 
proprie de audit. 
               (3) Prin dispoziţia scrisă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt se pot 
desfăşura şi misiuni ad-hoc de audit public intern, atunci când situaţia o impune.          
      Art.70. Compartimentul Audit Public Intern al  Consiliului Jude ţean Olt 
îndepline şte  urm ătoarele atribu ţii :  
- asigur ă auditarea  în domeniul gestionării fondurilor publice alocate de la buget şi 

celor cu destinaţie specială, precum şi în ceea ce priveşte administrarea 
patrimoniului public la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi 
instituţiilor subordonate; 

- elaboreaz ă Norme metodologice proprii , specifice entităţii publice în care îşi 
desfăşoară activitatea, solicitând avizul la Unitatea Centrală de Armonizare pentru 
Audit Public Intern; 

- elaboreaz ă anual şi propune spre aprobare:   
                 - proiectul Planului anual de audit public intern; 
                 - Planul anual de audit public intern; 
                 - Planul strategic de audit public intern pe 3-5 ani; 
- efectueaz ă activit ăţi de audit public intern  pentru a evalua dacă sistemele de 

management financiar şi de control sunt transparente, conforme cu normele de 
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

- efectueaz ă auditul managementului, analizeaz ă şi evalueaz ă şi alte aspecte ale 
performanţei manageriale la nivelul Consiliului Judeţean Olt şi la nivelul entităţilor 
subordonate; 

- auditeaz ă lucr ările financiar-contabile şi alte operaţiuni care fac obiectul 
controlului propriu, inclusiv controlul financiar preventiv, în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi al entităţilor subordonate; 

- auditeaz ă modul de efectuare a inventarierii patrimoniului  propriu al Consiliului 
Judeţean Olt şi al entităţilor subordonate; 

- auditeaz ă modul de respectare a legalit ăţii privind gestionarea activit ăţii de 
resurse umane  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi al 
entităţilor subordonate; 

- auditeaz ă activitatea privind eliberarea certificatelor de u rbanism şi 
autoriza ţiilor de construire  în cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt; 

- auditeaz ă activitatea de achizi ţii publice , contractele care presupun 
angajamente legale şi bugetare  în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- verific ă aplicarea unitar ă a dispozi ţiilor legale  privind actele şi faptele de stare 
civilă în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanei Olt; 
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- auditeaz ă modalit ăţile de ob ţinere a solu ţiilor pronun ţate de instan ţele de 
judecat ă în procesele în care Consiliul Jude ţean Olt este parte; 

- în urma definitivării Proiectului la Raportul de audit public intern întocme şte şi 
înainteaz ă entit ăţii auditare Fi şa de urm ărire a recomand ărilor pentru luarea 
măsurilor legale necesare; 

- informeaz ă Unitatea Central ă de Armonizare pentru Audit Public Intern  despre 
recomandările neînsuşite de către conducerea entităţii publice auditare, precum şi 
despre consecinţele acestora; 

- în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează în termen 
legal Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi structurii de inspecţie din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice; 

- elaboreaz ă Raportul anual al activit ăţii de audit public intern , prezentându-l în 
termenul legal organelor abilitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 
CAPITOLUL XIV 

SERVICIUL ACHIZIŢII, LICITAŢII, CONTRACTĂRI 
 

      Art.71. SERVICIUL ACHIZI ŢII, LICITAŢII, CONTRACTĂRI este subordonat direct 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, este condus de un şef de serviciu şi îndepli-
neşte urm ătoarele atribu ţii : 
- întocme şte Programul anual de achizi ţii publice  pentru furnizare produse şi 

servicii pentru Consiliul Judeţean Olt, Centrul Militar Judeţean Olt şi Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab” al Judeţului Olt; 

- asigur ă coresponden ţa cu sistemul de codificare utilizat în CPV, conform 
Regulamentului (CE) nr. 213/2008 atunci când se întocmeşte programul anual al 
achiziţiilor publice de produse şi servicii;  

- actualizeaz ă programul anual de achizi ţii , în funcţie de necesităţi, la nivelul 
Consiliului Judeţean Olt, Centrului Militar Judeţean Olt şi Inspectoratului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Olt ,,Matei Basarab”; 

- întocme şte Documenta ţii de atribuire a contractelor de achizi ţii publice pentru 
furnizare produse şi servicii şi coordonează întocmirea documentaţiilor de atribuire 
a contractelor de lucrări pentru Consiliul Judeţean Olt, Centrul Militar Judeţean Olt şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab” al Judeţului Olt; 

- transmite anun ţurile de inten ţie, de participare, de atribuire şi lansează invitaţiile 
de participare în S.E.A.P. şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

- transmite la Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achizi ţiilor Publice , 
fişa de date a achiziţiilor în cazul aplicării procedurilor: licitaţie deschisă, licitaţie 
restrânsă, negociere; 

- întocme şte notele justificative  privind: determinarea valorii estimate, alegerea 
procedurii, cerinţele minime de calificare şi stabilirea criteriilor de atribuire pentru 
contractele de furnizare, servicii şi lucrări; 

- întocme şte documenta ţiile pentru achizi ţiile  prin cumpărarea directă; 
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- întocme şte procesele verbale de deschidere a ofertelor , precum şi rapoartele 
procedurilor de atribuire a contractelor pentru Consiliul Judeţean Olt, Centrul Militar 
Judeţean Olt şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab” al Judeţului 
Olt; 

- întocme şte şi transmite , pe baza raportului de atribuire, comunicările privind 
rezultatul procedurilor; 

- întocme şte contractele de furnizare produse, servicii şi lucr ări; 
- întocme şte rapoartele  privind restituirea garanţiilor de participare depuse de 

ofertanţi; 
- întocme şte documente constatatoare privind modul de realiza re a 

contractelor încheiate  şi transmiterea acestora  la Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi furnizori; 

- întocme şte documenta ţiile de atribuire şi rapoartele procedurii în vederea 
atribuirii contractelor de furnizare produse lactat e şi de panifica ţie pentru 
elevi şi pre şcolari, acordate în baza Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernului  nr. 
96/2002, cu modific ările şi complet ările ulterioare; 

- ţine eviden ţa tuturor contractelor de achizi ţii publice  la nivelul Consiliului 
Judeţean Olt, întocmeşte şi transmite la A.N.R.M.A.P. situaţia contractelor atribuite; 

- particip ă la comisiile de evaluare a ofertelor; 
- elaboreaz ă şi transmite r ăspunsuri  la clarificări la solicitarea ofertanţilor; 
- întocme şte şi asigur ă păstrarea dosarelor de achiziţie publică; 
- asigur ă transmiterea copiei dosarului achizi ţiei publice  la C.N.S.C., în cazul 

depunerii unor contestaţii; 
- asigur ă necesarul de certificate de produc ător  pentru primăriile din judeţ. 
 

CAPITOLUL XV 
SERVICIUL  RESURSE UMANE ŞI RELAŢII CU INSTITUŢII SUBORDONATE 

      
     Art.72. Atribu ţiile SERVICIUL  RESURSE UMANE ŞI RELAŢII CU INSTITUŢII 
SUBORDONATE, sunt urm ătoarele:  

- întocme şte rapoarte de specialitate şi proiecte de hot ărâri cu privire la 
aprobare organigram ă, num ăr de personal, num ăr maxim de func ţii publice 
şi ponderea func ţiilor publice pe categorii pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi din cadrul serviciilor 
publice de specialitate şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean 
Olt; 

- întocme şte Regulamente de Organizare şi Func ţionare pentru serviciile 
publice de specialitate şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Olt; 

- întocme şte Regulamentul privind organizarea şi desf ăşurarea 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sa u temporar vacante 
corespunz ătoare func ţiilor contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate şi a aparatului permanent de lucru al Consiliului Ju deţean Olt 
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şi din cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 
Jude ţean Olt;  

- întocme şte Regulamentul privind promovarea, avansarea şi evaluarea 
performan țelor profesionale individuale a personalului contra ctual din 
cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Jude țean Olt şi din cadrul institu țiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului Jude țean Olt;  

- întocme şte rapoarte de specialitate şi proiecte de hot ărâri cu privire la 
numirea,  sanc ţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu, 
sau dup ă caz, a raporturilor de munc ă, în condiţiile legii, pentru conduc ătorii 
institu ţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Jude ţean Olt; 

- întocme şte rapoarte de specialitate şi proiecte de dispozi ții cu privire la 
numirea şi eliberarea din func ție a managerului şi a membrilor interimari ai 
comitetului director pentru Spitalul Jude ţean de Urgen ță Slatina, Spitalul 
de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Spitalul de Pne umoftiziologie 
Scornice şti; 

- întocme şte, actualizeaz ă şi gestioneaz ă Baza de date cu privire la func ţiile 
publice şi func ţionarii publici pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt şi asigură transmiterea acesteia în format electronic către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici; 

- întocme şte Planul  de ocupare a func ţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt şi institu ţiilor şi serviciilor publice 
subordonate acestuia şi asigur ă  transmiterea acestuia Agen ţiei  Na ţionale 
a Func ţionarilor Publici; 

- stabile şte, conform legisla ţiei în vigoare, salariile  de încadrare şi alte 
drepturi salariale  (indemnizaţii de conducere,  sporul de vechime şi alte 
sporuri) pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul 
aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt şi  întocmeşte în acest 
sens statele  de personal; 

- întocme şte documenta ţia necesar ă organiz ării concursurilor  de recrutare a 
personalului din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului 
permanent de lucru al  Consiliului Judeţean Olt, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare privind recrutarea func ţionarilor publici şi a personalului 
contractual;  

- întocme şte documenta ţia necesar ă organiz ării concursurilor  pentru 
recrutarea managerilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Spitalului de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti; 

- gestioneaz ă cariera personalului din cadrul aparatului de spec ialitate şi din 
cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului  Jude ţean Olt   şi 
întocmeşte în acest sens rapoarte de specialitate şi dispozi ţii  referitoare la:  
1.Pentru  func ţionarii  publici  
a) numire în funcţie; 
b) promovare în grad profesional superior; 
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c) promovare în clasă; 
d) promovare  în funcţie publică de conducere; 
e) modificare raport de serviciu prin: delegare, detaşare, transfer, mutare în 

cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a 
autorităţii sau instituţiei publice, exercitare cu caracter temporar a unei funcţii 
publice de conducere; 

f) suspendare  raport de serviciu; 
g) încetare raport de serviciu. 
2.Pentru personalul contractual  
a) numire în funcţie; 
b) promovare în grad profesional; 
c) promovarea  persoanelor  care au absolvit studii de nivel superior într-un 

domeniu care să cuprindă activitatea pe care o desfăşoară;  
d) promovare în funcţie de conducere; 
e) modificare contract individual de muncă; 
f) suspendare contract individual de muncă; 
g) încetare contract individual de muncă. 

- coordoneaz ă procesul de întocmire a Fi şelor de post,  Rapoartelor sau 
Fişelor de Evaluare a Performan ţelor Profesionale Individuale, dup ă caz,  
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului 
permanent de lucru al  Consiliului Judeţean Olt precum şi pentru personalul de 
conducere al instituţiilor şi serviciilor publice din subordine; 

- întocme şte  şi transmite  Agen ţiei  Na ţionale a Func ţionarilor Publici, 
Planul anual de perfec ţionare profesional ă a func ţionarilor publici;  

- propune Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt prin  rapoarte de specialitate, 
participanţii la cursurile de  perfecţionare a personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- întocmeşte formulare statistice  cu numărul  de personal pentru Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Olt; 

- întocme şte contractele individuale de munc ă pentru   personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru 
al Consiliului Judeţean Olt; 

- completeaz ă, actualizeaz ă şi ţine eviden ţa  Registrului Electronic de 
Eviden ţă a salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, conform legislaţiei în vigoare; 

- întocme şte, actualizeaz ă, gestioneaz ă şi răspunde conform legisla ţiei în 
vigoare de dosarele profesionale ale func ţionarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt, asigură păstrarea 
acestora în condiţii de siguranţă ; 

- întocme şte, actualizeaz ă , ţine eviden ţa şi răspunde de dosarele personale 
ale personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul 
aparatului permanent de lucru al  Consiliului Judeţean Olt, conform legii; asigură 
păstrarea acestora în condiţii de siguranţă; 
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- implementeaz ă prevederile legale privind declaraţiile de avere şi interese  
pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- ţine eviden ţa legitima ţiilor de serviciu  pentru personalul din  cadrul aparatului  
de specialitate  şi  din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- întocme şte şi avizeaz ă fişele colective de prezen ţă pentru  personalul din 
cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Judeţean Olt; 

- răspunde  conform legii, ca în termen de 3 zile de la numirea în funcţia publică, 
funcţionarul public să depună Jur ământul de credin ţă; 

- păstreaz ă o copie a dosarului profesional sau personal  după caz  şi 
înmânează originalul persoanei în cauză, pe bază de semnătură în caz de 
transfer  sau de încetare a raporturilor de serviciu; 

- informeaz ă funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de  
specialitate al Consiliului Judeţean Olt cu privire la deciziile care se iau şi care îi 
vizează în mod direct; 

- răspunde de planificarea concediilor de odihn ă pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- ţine eviden ţa concediilor de odihn ă pentru funcţionarii publici  şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate  şi din cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

- întocme şte situaţii cu  privire la vechimea în munc ă şi calificativele obţinute de 
personalul din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt pentru promovare sau avansare 
în funcţie; 

- întocme şte şi elibereaz ă adeverin ţe la cerere, cu privire la  vechimea în 
muncă, drepturi salariale, contribuţiile la asigurările sociale de stat, pentru 
personalul  din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului 
permanent de lucru al  Consiliului Judeţean Olt; 

- întocme şte  şi elibereaz ă adeverin ţe la cerere , cu privire la  privire la 
vechimea în muncă, drepturi salariale, contribuţia pentru pensia suplimentară, 
etc., pentru personalul existent în arhiva Consiliului Judeţean Olt; 

- întocme şte dosare de pensionare  (limită de vârstă, invaliditate,  anticipată) 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

- întocme şte situa ţia statistic ă trimestrial ă pentru luna de mijloc a fiecărui  
trimestru al anului, referitoare la locurile de muncă ocupate şi vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt ; 

- rezolv ă scrisorile şi sesiz ările repartizate , conform legii, în  termenul legal; 
- acord ă asisten ţă de specialitate  instituţiilor  subordonate Consiliului Judeţean 

Olt şi primăriilor din judeţ, în domeniul resurselor umane; 
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- întocme şte lunar sau ori de câte ori este nevoie  Raportul  de activitate al 
Serviciului;  

- consiliaz ă etic şi monitorizeaz ă respectarea normelor de  conduit ă, 
conform legii,  de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt; 

- duce la îndeplinire Dispozi ţiile Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt, 
Hotărârile Consiliului Jude ţean Olt  şi informează asupra modului de 
îndeplinire a acestora; 

- respect ă prevederile Regulamentului de Organizare şi Func ţionare  al 
Consiliului Judeţean Olt, Regulamentul de Organizare şi funcţionare al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- colaboreaz ă, coordoneaz ă şi îndrum ă instituţiile şi serviciile publice 
subordonate Consiliului Judeţean Olt în vederea realizării în comun a unor 
acţiuni de interes public judeţean; 

- colaboreaz ă cu diferite fundaţii şi asociaţii în vederea realizării în comun a unor 
proiecte de interes public;  

- asigur ă derularea în condiții optime a proiectelor în care Consiliul Judeţean Olt 
este implicat pe diferite domenii de interes general; 

- îndepline şte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi alte sarcini stabilite de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. 

 
CAPITOLUL XVI 

CABINET PREŞEDINTE 
 

      Art.73. Personalul din cadrul CABINETULUI PRE ŞEDINTELUI Consiliului 
Jude ţean Olt este numit şi eliberat din func ţie de c ătre Pre şedintele Consiliului 
Jude ţean Olt. Acesta î şi desf ăşoară activitatea în baza unui contract individual 
de munc ă pe durat ă determinat ă, încheiat în condi ţiile legii, pe durata mandatului 
preşedintelui. Atribu ţiile personalului CABINETULUI PRE ŞEDINTELUI se 
stabilesc prin dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt şi sunt 
urm ătoarele:  
-     asigur ă consiliere de specialitate  pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Olt  

pe  domeniile  de activitate ale instituţiei; 
-   întocme şte rapoarte, materiale şi inform ări , la solicitarea Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Olt;   
-   particip ă la şedin ţele de consiliu local  din comune, oraşe şi municipii, unde îl 

reprezintă pe Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, urmând  a-i aduce la cunoştinţa 
acestuia problemele sesizate de către consilierii locali, precum şi de către primari;   

-   acţioneaz ă ca împuternicit al Pre şedintelui  Consiliului Judeţean Olt, în relaţiile cu 
consiliile locale şi primăriile din judeţul Olt şi alte organe şi organizaţii locale şi 
centrale în domeniile specifice administraţiei locale;    

-   îl reprezint ă pe Preşedintele  Consiliului Jude ţean Olt la manifest ări, conferin ţe, 
seminarii din ţară şi str ăinătate, la solicitarea acestuia ;   
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-   se preocupă pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor 
Consiliului Judeţean Olt;  

-   participă la şedinţele Consiliului Judeţean Olt; 
-   particip ă la întocmirea raportului  cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor  

preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi a Hotărârilor Consiliului Judeţean Olt; 
-   particip ă la audien ţele Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi urmăreşte 

rezolvarea sesizărilor  repartizate de acesta;    
-   participă, la solicitarea preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, la acţiuni de cultură, 

asistenţă socială, educativ – ştiinţifice, sportive organizate de instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt sau alte instituţii de interes judeţean;  

-   organizeaz ă şi asigur ă desfăşurarea  în bune condiţii conferin ţelor de pres ă ale 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt;  

-   face propuneri de acreditare a ziari ştilor  şi a reprezentanţilor mijloacelor de 
informare în masă;  

-   întocme şte   sinteza presei   pe care o prezintă zilnic preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt 

-   întocme şte şi organizeaz ă agenda de lucru şi întâlniri  a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt; 

-   respectă  Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 

-   îndeplineşte şi alte atribuţii date de către Preşedintele Consiliului Judeţean Olt.  
 

CAPITOLUL XVII 
APARATUL PERMANENT DE LUCRU  

 
Art. 74. Aparatul de specialitate  este subordonat Consiliului Judeţean Olt, 

preşedintelui, iar personalul contractual din aparatul permanent de lucru se bucură de 
stabilitate în funcţie, conform legii şi îndeplinesc următoarele atribuţii: 
- răspunde de buna organizare a lucrărilor Consiliului Judeţean Olt; 
- pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Consiliului Judeţean Olt, colaborează 
cu secretarul judeţului; 
- răspunde de pregătirea şedinţelor Consiliului Judeţean Olt; 
- răspunde de asigurarea documentării şi informării consilierilor judeţeni; 
- răspunde de întocmirea şi difuzarea către consilierii judeţeni a materialelor pentru 
şedinţă şi a oricăror alte materiale; 
- îşi însuşeşte legislaţia în vigoare în domeniul administraţiei publice locale şi se 
preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale; 
- aplică şi execută corect legislaţia în vigoare; 
- acordă consiliere în domeniul administraţiei publice consilierilor judeţeni ai Consiliului 
Judeţean Olt; 
- ia decizii prompte cu privire la activitatea pe care o desfăşoară; 
- întocmeşte studii, analize privind activitatea pe care o desfăşoară; 
- colaborează cu mass-media privind activitatea consilierilor judeţeni; 
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- informează Consiliul Judeţean Olt asupra ducerii la îndeplinire a Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Olt, la cererea acestuia; 
- respectă Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare a aparatului de 
specialitate şi a aparatului permanent de lucru precum şi a Cabinetului Preşedintelui al 
Consiliului Judeţean Olt 
- respectă prevederile Codului Muncii; 
- are îndatorirea de a păstra secretul de stat şi secretul de serviciu în condiţiile legii, 
precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de 
care ia cunoştinţă în activitatea funcţiei; 
- răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal pentru exactitatea, sinceritatea 
şi legalitatea documentelor întocmite; 
- informează consilierii judeţeni cu privire la aspectele semnalate în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu; 
- rezolvă corespondenţa sau lucrări repartizate de secretarul judeţului şi de consilierii 
judeţeni; 
- îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către Consiliul Judeţean Olt. 

 
CAPITOLUL XVIII 

CIRCUITUL DOCUMENTELOR  
          
      Art.75. Coresponden ţa primit ă şi expediat ă de către Consiliul Jude ţean Olt , 
precum şi de la compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
se înregistreaz ă în registrele speciale de intr ări – ie şiri, la registratura institu ţiei . 
După înregistrare, coresponden ţa primit ă la Consiliul Jude ţean Olt se comunic ă 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt pentru repartizare prin rezolu ţie. 
Documentele de la pre şedinte, se repartizeaz ă, conform rezoluţiei acestuia, vice-
preşedin ţilor, secretarului jude ţului, precum şi serviciilor, compartimentelor 
subordonate direct pre şedintelui,  cu ajutorul condicilor interne, prin registratura 
institu ţiei.  Directorii executivi precum şi şefii compartimentelor  subordonate direct 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, repartizeaz ă documentele respective şefilor 
de servicii, şefilor de compartimente, salaria ţilor din direc ţie sau, dup ă caz, 
personalului din subordine, pe condicile interne.  

Art.76.  Documentele emise de c ătre direc ţiile, serviciile şi compartimentele 
Consiliului Jude ţean Olt şi care circul ă numai în interiorul institu ţiei   urmând să 
fie distribuite altor direcţii, servicii sau compartimente din cadrul instituţiei, vor purta 
semnătura emitentului şi vor fi avizate de şeful ierarhic sau de Pre şedintele 
Consiliului Jude ţean Olt. 

Art.77.  Documentele emise de Consiliul Jude ţean Olt care ies în afara 
institu ţiei  se semneaz ă de către Pre şedintele Consiliului Jude ţean Olt şi de 
directorii de direc ţii/şefii de servicii /birou/ şefii de compartimente/ , în cadrul 
cărora s-a emis documentul respectiv. Toate aceste documente vor purta caseta 
administrativ ă care cuprinde: num ărul de exemplare, persoana care a întocmit şi  
redactat documentul. 
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Art.78. Peti ţiile, sesiz ările sau reclama ţiile  adresate de cetăţeni Consiliului 
Judeţean Olt, se vor înregistra  într-un registru de peti ţii  , iar audien ţele se 
înregistrează în registrul special de audien ţă, aflate la registratura Consiliului Judeţean 
Olt şi se vor transmite spre analiză şi repartizare PreşedinteIui, urmând ca distribuirea 
propriu-zisă a acestora să se facă prin registratură, prin condici speciale.  

Art.79.  Comunicarea r ăspunsului c ătre petent , semnat de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Olt, ori de persoana împuternicită de acesta : director de direcţii, 
şefi servicii, birou şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia respectivă, se 
va face prin registratura institu ţiei, care se va îngriji de clasarea şi arhivarea 
peti ţiilor. 

Art.80. Peti ţiile anonime nu se iau în considerare  şi  vor fi clasate conform 
legislaţiei în vigoare. 

Art.81. Eliberarea copiilor de pe documentele aflat e în arhiva Consiliului 
Jude ţean Olt se va face conform legii, privind accesul liber la informaţiile de interes 
public şi a legii privind păstrarea secretului de serviciu.  
 

CAPITOLUL XVIX 
FUNCŢIONARI PUBLICI - NORME SPECIFICE 

 
SECŢIUNEA 1 –  Func ţionari publici debutan ţi şi definitivi 

 
      Art.82. (1)  Numirea ca func ţionari publici debutan ţi a candidaţilor declaraţi 
admişi la intrarea în Corpul funcţionarilor publici, se face în condiţiile legii, prin 
dispozi ţie emis ă de preşedintele Consiliului Jude ţean Olt.  

           (2) Func ţionarii publici debutan ţi pot fi definitiva ţi numai dup ă 
parcurgerea unei perioade de stagiu  care este obligatorie şi efectivă, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute de lege. Perioada de stagiu  este o etapă din cariera 
funcţionarului public, cuprins ă între data numirii  ca funcţionar public debutant, în 
urma promovării concursului de recrutare, şi data numirii ca func ţionar public 
definitiv.                                                                        

          (3) Perioada de stagiu  are ca obiect verificarea aptitudinilor 
profesionale   ale funcţionarilor publici debutanţi în îndeplinirea atribuţiilor şi 
responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practic ă a funcţionarilor publici 
debutanţi, precum şi însuşirea specificului activit ăţilor institu ţiei şi  autorit ăţii 
publice în cadrul c ăreia îşi desf ăşoară activitatea şi a exigen ţelor acesteia . 

          (4) Durata perioadei de stagiu  este de 12 luni pentru func ţionarii 
publici de execu ţie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a-II-a şi 6 luni pentru cei 
din clasa a-III-a. 

          (5) Perioada de stagiu se desf ăşoară pe baza unui program aprobat de 
Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt , la propunerea conducătorului direcilor, 
serviciilor , biroului şi compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea 
funcţionarul public debutant şi a Serviciului Resurse Umane şi relaţii cu Instituţiile 
Subordonate. 
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   (6) Prin dispozi ţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, la terminarea 
perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, func ţionarul public va fi: 

a) numit func ţionar public de execu ţie definitiv , în clasa corespunzătoare 
studiilor absolvite, în gradul profesional asistent; 

b) eliberat din func ţia public ă, în cazul în care a obţinut la evaluarea activităţii 
calificativul „necorespunz ător”. 
      Art.83. (1) Numirea în func ţiile publice pentru care se organizeaz ă concurs în 
condi ţiile art. 58, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1 999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin actul 
administrativ emis de Pre şedintele Consiliului Jude ţean Olt.  
                    (2) Actul administrativ de numi re are form ă scris ă şi trebuie să 
con ţină temeiul legal al numirii, numele func ţionarului public, denumirea func ţiei 
publice, data de la care urmeaz ă să exercite func ţia public ă, drepturile salariale, 
precum şi locul de desf ăşurare a activit ăţii. 
                   (3) Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexeaz ă la actul 
administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează funcţionarului public. 
      Art.84. (1) La intrarea în corpul func ţionarilor publici , funcţionarul public 
depune jur ământul de credin ţă în termen de trei zile de la emiterea dispoziţiei de 
numire în funcţia publică definitivă. Jur ământul are urm ătoarea formul ă: „Jur s ă 
respect Constitu ţia, drepturile şi libert ăţile fundamentale ale omului, s ă aplic în 
mod corect şi fără părtinire legile ţării, s ă îndeplinesc con ştiincios îndatoririle ce 
îmi revin în func ţia public ă în care am fost numit, s ă păstrez secretul profesional 
şi să respect normele de conduit ă profesional ă şi civic ă. Aşa să - mi ajute 
Dumnezeu.”  Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor 
religioase. Depunerea jurământului se consemnează în scris. 
                (2) Refuzul depunerii jur ământului  prevăzut la alin. (1) se consemneaz ă 
în scris şi atrage revocarea dispoziţiei de numire în funcţia publică. 

      Art.85. (1) La numirea într-o func ţie public ă, precum şi la încetarea raportului 
de serviciu, func ţionarii publici sunt obliga ţi să prezinte, în condi ţiile legii, 
declara ţia de avere şi declara ţia de interese. Declara ţia de avere şi de interese se 
actualizeaz ă anual, potrivit legii. Declara ţia de avere şi de interese se face, în 
scris, pe proprie r ăspundere, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind 
integritatea in exercitarea functiilor si demnitati lor publice, pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea,  organizarea si functionarea 
Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru  modificarea si completarea 
altor acte normative. 
                 (2) Declara ţiile de avere şi de interese se înregistreaz ă şi se păstreaz ă 
la Serviciul Resurselor Umane şi rela ţii cu Institu ţiile Subordonate în condi ţiile 
legii.  
                 (3) Func ţionarii publici vor depune  la Serviciul Resurselor Umane şi 
rela ţii cu Institu ţiile Subordonate , în termen de 30 zile de la data numirii  în funcţie, 
declara ţia de avere şi de interese. 
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                 (4) Declara ţiile de avere şi de interese  se actualizeaz ă anual cel mai 
târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anter ior. Declara ţiile de avere se 
întocmesc dup ă cum urmeaz ă pentrul anul anterior încheiat la 31 decembrie , î n 
cazul veniturilor respectiv situa ţia dată declar ării pentru celelalte capitole, 
potrivit anexei nr.1 la Legea nr. 176/2010. Persoan ele suspendate din exerci ţiul 
func ţiei pentru o perioad ă ce acoper ă integral un an fiscal vor actualiza 
declara ţiile în termen de 30 de zile de la data încet ării suspend ării.  
                 (5) În termen de cel mult 30 zile de la data încet ării activit ăţii, 
func ţionarii publici au obliga ţia să depun ă o nou ă declara ţie de avere şi 
declara ţie de interese. 
                 (6) Eviden ţa declara ţiilor de avere şi declara ţiilor de interese  se 
consemnează într-un registre speciale cu caracter public denumite „Registrul 
declara ţiilor de interese” şi „Registrul declara ţiilor de avere”,  al căror  modele se 
stabilesc prin Hotărâre a Guvernului la propunerea Agenţiei Naţionale de Integritate. 
      Art.86. (1) SERVICIUL  RESURSE UMANE ŞI RELAŢII CU INSTITUŢII 
SUBORDONATE , întocme şte dosarul profesional  pentru fiecare funcţionar public şi 
răspunde de actualizarea acestuia, potrivit prevederilor legale. 
       (2) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu , 
Serviciul resurselor umane şi rela ţii cu institu ţiile subordonate , păstreaz ă o 
copie a dosarului profesional şi înainteaz ă originalul func ţionarului public, pe 
bază de semn ătură. 
       (3) Persoanele care au acces la datele cuprinse în eviden ţa 
func ţiilor publice şi a func ţionarilor , precum şi la dosarul profesional al 
func ţionarului public,  au obliga ţia de a păstra confiden ţialitatea datelor cu 
caracter personal, în condi ţiile legii.  
 

SECŢIUNEA 2 – Promovarea func ţionarilor publici 
 

      Art.87. (1) În carier ă, func ţionarul public poate promova în func ţia public ă, în 
condi ţiile legii. Promovarea în clas ă şi promovarea în gradele profesionale  nu 
sunt condi ţionate de existen ţa unui post vacant. 

          (2) Func ţionarii publici pot beneficia de sistemul de promov are rapid ă 
în func ţia public ă, dacă îndeplinesc cumulativ urm ătoarele condi ţii:  

     a). au cel pu ţin 1 an vechime în gradul profesional  al funcţiei publice din 
care promovează; 

     b). au ob ţinut calificativul „foarte bine”  la evaluarea performanţelor 
profesionale individuale din ultimul an; 

     c). nu au în cazierul administrativ o sanc ţiune disciplinar ă neradiat ă în 
condiţiile Statutului funcţionarilor publici; 

     d). au urmat cel pu ţin o form ă de perfec ţionare profesional ă în ultimul 
an.      



 52

            (3) Concursul pentru promovarea rapid ă se organizeaz ă anual, de 
către Agen ţia Naţional ă a Func ţionarilor Publici, în limita num ărului de func ţii 
publici rezervate promov ării rapide. 

            (4) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, 
func ţionarii publici de execu ţie au dreptul de a participa la examenului organizat 
pentru ocuparea unei func ţii publice într-o clas ă superioar ă celei în care sunt 
încadraţi, dacă studiile absolvite sunt, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea 
sau dacă instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea 
activităţii . 

           (5) Perioada în care o persoan ă a urmat programe organizate, în 
condi ţiile legii, pentru ob ţinerea statutului de management public este asimila tă 
perioadei de stagiu. 

           ( 6) În cazul nepromov ării programelor prev ăzute la alin. (5), perioada 
de stagiu nu constituie vechime în specialitatea st udiilor necesare ocup ării 
func ţiilor publice şi nici vechime în func ţia public ă. 

 
SECŢIUNEA 3 – Evaluarea func ţionarilor publici  

Art. 88. În scopul formării unui corp profesionist de functionari publici, în cadrul 
aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici se stabilesc în cadrul  general pentru:  

      a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei 
publice;  
            b) aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale 
stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv;  
            c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea funcţionarilor 
publici care au obţinut rezultate deosebite, astfel încât să fie determinată creşterea 
performanţelor profesionale individuale;  
            d) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor 
stabilite.  
       Art. 89 (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului 
public se realizează de către evaluator.  
                  (2) Are calitatea de evaluator:  
           a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul 
căruia îşi desfaşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează 
activitatea acestuia;  
           b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii 
organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de 
conducere;  
           c) demnitarul, pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a 
acestuia.  
      Art. 90(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul 
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pentru care se face evaluarea.  
                (2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie  şi 31 decembrie din 
anul următor perioadei evaluate.  
                (3) În mod exceptional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
functionarilor publici se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:  
        a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al 
functionarului public evaluat inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. 
In acest caz functionarul public va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea, 
suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obtinerea calificativului anual 
va fi avut in vedere, in functie de specificul atributiilor prevazute in fisa postului, si 
calificativul obtinut inainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;  
        b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, dupa caz, 
raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda sau se modifica, in 
conditiile legii. In acest caz evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, 
suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de munca ori, 
dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea sau 
modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de munca, sa realizeze evaluarea 
performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din subordine. 
Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor 
profesionale individuale ale acestora;  
        c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate functionarul public dobandeste o 
diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o 
functie publica corespunzatoare studiilor absolvite;  
        d) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate functionarul public este promovat 
in grad profesional.  
             (4) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 
se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind functionarii 
publici.  
             (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. a) si b), evaluarea funcţionarilor 
publici nu va fi făcută în următoarele situaţii:  
         a) delegarea functionarului public;  
         b) suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public în condiţiile art. 
94 alin. (1) lit. f), h), i) si k) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
         c) încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public în condiţiile art. 98 
alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare.  
         Art. 91 Evaluarea funcţionarilor publici are urmatoarele componente:  
         a) evaluarea gradului si modului de atingere a obiectivelor individuale;  
         b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta.  
         Art. 92 (1) Persoanele care au calitatea de evaluator potrivit art. 107 alin. (2) din 
H.G.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, au obligatia de a stabili 
obiective individuale pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului 
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Judeţean Olt, prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional al acesteia, 
cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile funcţionarului public.  
                 (2) Performantele profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt 
evaluate pe baza criteriilor de performanta stabilite de către directorilor, şefii  de 
servicii, birouri, în funcţie de specificul activităţii compartimentului în care funcţionarul 
public îşi desfăşoară activitatea.  
      Art. 93 (1) Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:  
          a) să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere 
publică;  
          b) să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare;  
          c) să fie prevăzute cu termene de realizare;  
          d) să fie realiste - să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare 
prevăzute şi cu resursele alocate;  
         e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în 
priorităţile autorităţii sau instituţiei publice.  
             (2) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervine 
modificări în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiilor publice. Obiectivele 
revizuite se vor menţiona în raportul de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarului public.  
             (3) Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili si indicatorii 
de performanta.  
        Art. 94.(1) Criteriile de performanta ale functionarilor publici sunt prevazute in 
anexa nr. 5 la H.G. 611/2008, cu modificările şi completarile ulterioare.  
                  (2). Criteriile de performanta stabilite se aduc la cunostinta functionarului 
public evaluat la inceputul perioadei evaluate, sub sanctiunea neluarii lor in seama.  
                   (3) Functionarii publici care exercita cu caracter temporar o functie publica 
de conducere vor fi evaluati, pentru perioada exercitarii temporare, pe baza criteriilor 
de performanta stabilite pentru functia publica de conducere respectiva.  
         Art. 95. (1) Notarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta se face 
parcurgandu-se urmatoarele etape:  
         a) fiecare obiectiv se apreciaza cu note de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea 
de indeplinire a obiectivului respectiv, in raport cu indicatorii de performanta;  
         b) fiecare criteriu de performanta se noteaza de la 1 la 5, nota exprimand 
aprecierea indeplinirii criteriului de performanta in realizarea obiectivelor individuale 
stabilite.  
                    (2) Pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea obiectivelor se face 
media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv, inclusiv a 
obiectivelor individuale revizuite, daca s-a impus revizuirea acestora pe parcursul 
perioadei evaluate.  
                    (3) Pentru a obtine nota acordata pentru indeplinirea criteriilor de 
performanta se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui 
criteriu.  
                    (4) Punctajul final al evaluarii anuale este media aritmetica a notelor 
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obtinute pentru obiectivele individuale si criteriile de performanta, potrivit alin. (2) si (3).  
                   (5) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) este urmatoarea: 
nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.  
       Art. 96. Procedura evaluarii finale se realizeaza in urmatoarele 3 etape, dupa cum 
urmeaza:  
              a) completarea raportului de evaluare de catre evaluator;  
              b) interviul;  
              c) contrasemnarea raportului de evaluare.  
        Art. 97 In vederea completarii raportului de evaluare a performantelor 
profesionale individuale ale functionarilor publici, al carui model este prevazut la anexa 
nr. 6 la H.G. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare, evaluatorul:  
             a) stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale 
individuale;  
             b) consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultatile 
obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le 
considera relevante;  
             c) stabileste necesitatile de formare profesionala pentru anul urmator perioadei 
evaluate;  
             d) stabileste obiectivele individuale pentru anul urmator perioadei evaluate.  
      Art. 98(1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de 
informatii care are loc intre evaluator si functionarul public, in cadrul caruia:  
             a) se aduc la cunostinta functionarului public evaluat consemnarile facute de 
evaluator in raportul de evaluare;  
             b) se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de 
functionarul public evaluat.  
                (2) In cazul in care intre functionarul public evaluat si evaluator exista 
diferente de opinie asupra consemnarilor facute, comentariile functionarului public se 
consemneaza in raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare 
daca se ajunge la un punct de vedere comun.  
        Art. 99.Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum 
urmeaza:  
a) intre 1,00-2,00 - nesatisfacator;  
b) intre 2,01-3,50 - satisfacator;  
c) intre 3,51 -4,50 - bine;  
d) intre 4,51-5,00 - foarte bine.  
       Art. 100(1) Raportul de evaluare se inaintează contrasemnatarului. În situaţia în 
care calitatea de evaluator o are preşedintele Consiliului Judeţean Olt, raportul de 
evaluare nu se contrasemneaza.  
                  (2) În sensul H.G. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, are 
calitatea de contrasemnatar funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit 
structurii organizatorice a Consiliului Judeţean Olt. În mod excepţional, în cazul în care, 
potrivit structurii organizatorice a Consiliului Judeţean Olt, nu există un funcţionar 
public ierarhic superior evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar funcţionarul 
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public care deţine cea mai înaltă funcţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Olt, iar 
atunci când nu este posibil, contrasemnatar va fi de unul din vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean Olt.  
       Art. 101(1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei 
contrasemnatarului in urmatoarele cazuri:  
           a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;  
           b) intre evaluator si functionarul public evaluat exista diferente de opinie care nu 
au putut fi solutionate de comun acord.  
                    (2) Raportul de evaluare modificat in conditiile prevazute la alin. (1) se 
aduce la cunostinta functionarului public.  
       Art. 102 (1) Functionarii publici nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste 
la preşedintele Consiliului Judeţean Olt. Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor intocmite de 
catre functionarul public evaluat, evaluator si contrasemnatar.  
                     (2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la 
luarea la cunostinta de catre functionarul public evaluat a calificativului acordat si se 
solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de 
depunere a contestatiei.  
                     (3) Rezultatul contestatiei se comunica functionarului public in termen de 
5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei.  
                     (4) Functionarul public nemultumit de modul de solutionare a contestatiei 
formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ, in 
conditiile legii.  
                    (5) Functionarii publici evaluati direct de catre conducatorul autoritatii sau 
institutiei publice, conform art. 107 alin. (2) lit. d) si e), din H.G. 611/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare nemultumiti de rezultatul evaluarii, se pot adresa 
direct instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.     

 
CAPITOLUL XX 

INCOMPATIBILITĂŢI PRIVIND FUNCŢIONARII PUBLICI 
 

      Art. 103. - (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie 
publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.  
                        (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte 
activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:  
           a) în cadrul Consiliului Judeţean Olt;  
            b) în cadrul cabinetului preşedintelui, cu excepţia cazului în care funcţionarul 
public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;  
            c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop 
lucrativ din sectorul public;  
            d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.  
                        (21) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor 
alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care:  
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            a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să 
reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii 
economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate 
din actele normative în vigoare;  
           b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe 
în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în cadrul unor organisme sau 
organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;  
           c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate 
sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.  
                      (22) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. 
(2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte 
din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, 
precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau 
nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau 
atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici 
care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul 
respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe 
care o ocupă.  
                     (3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat 
activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu 
scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare 
activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani 
după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.  
                     (4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce 
priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.  
                       (5) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului 
demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o 
funcţie similară.  
      Art. 104. - (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care 
funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.  
                       (2) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) 
vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau 
renunţarea la calitatea de demnitar.  
                       (3) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1) 
.  
                      (4) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la 
alin. (2) se constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, 
care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau 
rude de gradul I.  
     Art. 105. - (1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul 
didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, 
funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt , pot 
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exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură 
directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionarii publici din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, potrivit fişei postului.  
                 (2) În situaţia funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele 
care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia 
publică la care aceştia sunt numiţi.  
   Art. 106 (1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi 
numit într-o funcţie de demnitate publică.  
                 (2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă:  
           a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu 
este ales;  
           b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în 
cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit.  
   Art. 107. (1) Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.  
                   (2) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de 
conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui 
partid politic.  
                   (3) Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt care, potrivit legii, fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici nu pot 
fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică.  
 

CAPITOLUL XXI 
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 
      Art.108. Drepturile  func ţionarilor publici din cadrul aparatului de speciali tate 
al Consiliului Jude ţean Olt sunt urm ătoarele:  
- dreptul garantat la opinie ;  
- dreptul de a fi informat  cu privire la deciziile care îl vizează în mod direct; 
- dreptul de asociere sindical ă;  
- dreptul de a înfiin ţa organiza ţii sindicale, s ă adere la ele şi să exercite orice 

mandat în cadrul acestora;  
- dreptul la grev ă, exercitat în condiţiile legii; 
- dreptul la asociere în organiza ţii profesionale sau în alte organiza ţii având ca 

scop protejarea intereselor profesionale;  
- dreptul la salariu compus din: salariul de baz ă şi sporul pentru vechimea în 

munc ă ; 
- dreptul de a beneficia de prime şi alte drepturi salariale , în condiţiile legii; 
- funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperarea orelor lucrate din 

dispozi ţia pre şedintelui peste durata normal ă a timpului de lucru,  precum şi în 
zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare sau la plata majorată a 
acestora conform legii; 
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- dreptul de a- şi perfec ţiona în mod continuu preg ătirea profesional ă; 
- dreptul la concediu de odihn ă, la concediu medicale  şi alte concedi; 
- dreptul la condi ţii normale de munc ă şi igien ă şi, în mod excepţional, 

schimbarea locului de munc ă pe o func ţie corespunz ătoare pentru motive de 
sănătate , conform legii; 

- dreptul la asisten ţă medical ă, proteze şi medicamente  în condiţiile legii; 
- drepturi din bugetul asigur ărilor pentru şomaj , în cazul încetării raporturilor de 

serviciu; 
- dreptul la pensii  şi celelalte drepturi de asigurări sociale de stat; 
- dreptul de a fi ale şi sau numi ţi în func ţii de demnitate public ă, conform legii; 
- dreptul la protec ţie împotriva amenin ţărilor , violen ţelor şi faptelor de ultraj  la 

care ar putea fi supuşi în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta; 
- dreptul la desp ăgubiri  în cazul în care, din culpa instituţiei, funcţionarii publici au 

suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu; 
- drepturile de deplasare şi delegare  în condiţiile şi cazurile prevăzute de lege, şi în 

cazul delegării în scopul efectuării cursurilor de perfecţionare organizate în altă 
localitate decât cea de domiciliu; 

- în cazul decesului func ţionarului public,  membrii familiei care au dreptul la 
pensie de urmaş primesc, pe o perioada de 3 luni de la data decesului, echivalentul 
salariului de baza din ultima lună de activitate a funcţionarului decedat; 

- alte drepturi prev ăzute de lege. 
     Art.109.  În exercitarea atribu ţiilor lor func ţionarii publici beneficiaz ă de 
protec ţia legii. 
     Art.110. Îndatoririle func ţionarilor publici sunt urm ătoarele:  
- obliga ţia de a-şi îndeplini atribu ţiile de serviciu  cu profesionalism, imparţialitate 

şi în conformitate cu legea; să se abţină de la orice faptă de natură a prejudicia 
Consiliul Judeţean Olt, persoanele fizice sau juridice ori prestigiul corpului 
funcţionarilor publici; 

- obliga ţia de a se conforma dispozi ţiilor primite  de la superiorii ierarhici, cărora le 
sunt subordonaţi direct; în cazul în care apreciază că dispoziţiile sunt ilegale 
funcţionarii publici pot refuza executarea lor, cu obligaţia motivării în scris a acestui 
refuz. Dacă funcţionarul public care a dat dispoziţia stăruie în executarea ei, va 
trebui să o formuleze în scris şi, în această situaţie, funcţionarul public care a primit 
dispoziţia este obligat să o execute, cu excepţia cazului când este vădit ilegală, 
situaţie în care are obligaţia de a aduce acest lucru la cunoştinţa superiorului 
ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia; 

- îndatorirea de a executa lucr ările repartizate  de conducătorul compartimentului 
în care funcţionează sau de conducătorul instituţiei, fiind interzisă primirea directă a 
cererilor care intră în competenţa lor de rezolvare sau efectuarea de intervenţii în 
scopul soluţionării acestor cereri; 

- obliga ţia de a păstra secretul de stat şi secretul de serviciu , în condiţiile legii, 
precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, documentele, informaţiile de care 
iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice; 
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- obliga ţia de a nu solicita sau accepta direct sau indirect , pentru ei sau pentru 
alţii, daruri sau alte avantaje; 

- obliga ţia de a prezenta, la numirea şi la eliberarea din func ţie, declara ţia de 
avere şi de interese  în virtutea funcţiei pe care o ocupă; 

- func ţionarii publici de conducere sunt obliga ţi să sprijine propunerile şi 
iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii 
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea precum şi a calităţii 
serviciilor publice oferite cetăţenilor; 

- func ţionarii publici au îndatorirea de a respecta normel e de conduit ă 
profesional ă şi civic ă; 

- func ţionarii publici au obliga ţia ca în exercitarea atribu ţiilor ce le revin, s ă se 
abţină de la exprimarea sau manifestarea public ă a convingerilor şi pre-
ferin ţelor lor politice,  să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la 
activităţi politice în timpul programului de lucru; 

- func ţionarii publici care urmeaz ă programe de formare specializat ă în 
administra ţia public ă, cu o durat ă mai mare de 90 de zile,  organizate de 
Institutul Naţional de Administraţie sau alte instituţii similare din străinătate finanţate 
din bugetul de stat sau local, sunt obliga ţi să se angajeze în scris, c ă vor lucra 
în administra ţia public ă, între 2 ani şi 5 ani de la terminarea programelor,  
proporţional cu numărul zilelor de perfecţionare profesională, dacă pentru programul 
respectiv nu este prevăzută o altă perioadă. În situaţia în care funcţionarii publici 
care au urmat forme de perfecţionare profesională a căror durat ă este mai mare 
de 90 de zile într-un an calendaristice , organizate în ţară sau în străinătate, 
finanţate din bugetul de stat sau local, ale căror raporturi de serviciu înceteaz ă, 
 sunt obliga ţi să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate p entru perfec-
ţionare , precum şi drepturile salariale primite pe perioada perfecţionării;  

- func ţionarii publici au obliga ţia să respecte întocmai regimul juridic al 
conflictului de interese şi al incompatibilit ăţilor, stabilite potrivit legii; 

- func ţionarii publici au obliga ţia de a rezolva în termenele legale şi stabilite de 
către conduc ătorii ierarhici, lucr ările repartizate, 

- rezultatele ob ţinute la cursurile de perfec ţionare de c ătre func ţionarii publici 
vor fi avute în vedere la evaluarea anual ă a activit ăţii acestora; 

- func ţionarilor publici le este interzis s ă ocupe func ţii de conducere în 
structurile sau organele de conducere alese sau num ite, ale partidelor politice 
definite conform statutului acestora, ale organiza ţiilor c ărora le este aplicabil 
aceleaşi regim juridic ca şi partidelor politicesau din funda ţiile ori asocia ţiilor 
care func ţioneaz ă pe lâng ă partidele politice; 

- func ţionari publici au obliga ţia de a-şi îmbun ătăţii în mod continuu abilit ăţile 
şi preg ătirea  profesional ă. 

 
CAPITOLUL XXII 

ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 
FUNCŢIONARILOR PUBLICI 



 61

 
      Art.111. Înc ălcarea de c ătre func ţionarii publici, cu vinov ăţie, a îndatoririlor 
de serviciu, atrage r ăspunderea disciplinar ă, contraven ţional ă, civil ă sau penal ă, 
după caz. 
      Art.112.  Constituie abateri disciplinare:  

a) întârzierea sistematic ă în efectuarea lucr ărilor ; 
b) neglijen ţa repetat ă în rezolvarea lucr ărilor ; 
c) absen ţe nemotivate de la serviciu ; 
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lu cru ; 
e) interven ţiile sau st ăruin ţele pentru solu ţionarea unor cereri în afara 

cadrului legal ; 
f) nerespectarea secretului profesional  sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest 

caracter; 
g) manifest ări care aduc atingere prestigiului Consiliului Jude ţean Olt ; 
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic 
i) refuzul de a îndeplini atribu ţiile de serviciu; 
j) înc ălcarea prevederilor legale  referitoare la îndatoriri incompabilit ăţi, conflicte 

de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici. 
k) alte fapte  prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul 

funcţiei publice şi funcţionarilor publici. 
      Art.113. Sanc ţiunile disciplinare  sunt următoarele : 
a)  mustrare scris ă; 
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o  perioad ă de până la 3 luni; 
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dup ă caz, de 
promovare în func ţia public ă pe o perioad ă de  la 1 la 3 ani; 
d) retrogradarea în func ţia public ă pe o perioad ă de până la un an; 
e) destituirea din func ţia public ă. 
      Art.114. (1) Sanc ţiunea disciplinar ă „ mustrare scris ă”  se poate aplică direct de 
către Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. 
                    (2)Sanc ţiunile disciplinare „diminuarea drepturilor salaria le”  cu 5 - 
20% pe o perioadă de până la 3 luni, suspendarea dreptului de avansare în gradele de 
salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de  la 1 la 3 
ani, retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an şi destituirea din 
funcţia publică se aplică de Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, la propunerea 
comisiei de disciplină. 

           (3)La individualizarea sanc ţiunii disciplinare  se va ţine seama de 
cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, 
gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului 
a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor 
sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi. 

          (4) Sanc ţiunile disciplinare  se aplică în termen de cel mult 1 an de la 
data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu 
mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare. 
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      Art.115.  Răspunderea civil ă a funcţionarilor publici este angajată în următoarele 
situaţii : 
a) pentru pagubele produse cu vinov ăţie patrimoniului Consiliului Jude ţean Olt  ; 
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor  ce i s-au acordat necuvenit; 
c) pentru daunele pl ătite de Consiliul Jude ţean Olt , în calitate de comitent, unor 
terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 
     Art.116.  (1) Repararea pagubelor  în situaţiile prevăzute la art. 84 lit. a) şi b) din 
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se dispune prin emiterea, de c ătre Preşedintele Consiliului 
Jude ţean Olt, a unei dispozi ţii  de imputare  în termen de 30 de zile de la data 
constatării pagubei sau prin asumarea de către funcţionarul vinovat a unui an-
gajament de plat ă, iar în cazul prevăzut art. 84 lit. c) din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pe 
baza hotărârii judec ătoreşti  definitive şi irevocabile. 

            (2) Pentru daunele pl ătite de c ătre Consiliul Jude ţean Olt în calitate 
de comitent , recuperarea daunelor se face pe baza unei hotărâri judec ătoreşti 
definitive şi irevocabile,  pronunţată ca urmare a unei acţiuni în regres, introdusă de 
Consiliul Judeţean Olt împotriva funcţionarului public respectiv. 
      Art.117. Răspunderea contraven ţional ă şi răspunderea penal ă sunt angajate în 
cazul în care funcţionarii publici săvârşesc  în timpul serviciului sau în leg ătur ă cu 
atribu ţiile func ţiei publice pe care o ocup ă, contravenţii, respectiv infracţiuni. 
 

CAPITOLUL XXIII 
REGLEMENTĂRI PRIVIND NORMELE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ ALE 

FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL 
 
      Art.118. (1) Prevederile Legii nr. 7/2004 pri vind Codul de conduit ă a 
func ţionarilor publici, modificat ă şi completat ă prin Legea nr. 55/2004, şi  preve-
derile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduit ă a personalului contractual din 
autorit ăţile şi institu ţiile publice, se aplic ă corespunz ător func ţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul Consiliului Jud eţean Olt. 
                    (2) Obiectivele codului de cond uită, a func ţionarilor publici şi a 
personalului contractual, urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o 
bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea 
birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică prin: 

a) reglementarea normelor de conduit ă profesional ă necesare realizării unor 
raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel 
înalt a prestigiului Consiliului Judeţean Olt, a funcţionarilor publici şi a 
personalului contractual; 

b) informarea publicului cu privire la conduita profes ional ă la care este 
îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici şi a personalului 
contractual în exercitarea funcţiei; 
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c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cet ăţeni şi 
func ţionarii publici şi personalul contractual, pe de o parte, şi între 
cetăţeni şi Consiliul Jude ţean Olt, pe de altă parte. 

      Art.119. În exercitarea func ţiei, func ţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliulu i Jude ţean Olt, au obliga ţia: 

a) de a asigura un serviciu public de calitate în bene ficiul cet ăţenilor, prin 
participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în 
scopul realizării obiectivelor Consiliului Judeţean Olt; 

b) de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile 
legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea 
publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea Consiliului Judeţean Olt; 

c) ca prin actele şi faptele lor, s ă respecte Constitu ţia, legile ţării şi să 
acţioneze pentru punerea în aplicare a dispozi ţiilor legale, în conformitate 
cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale; 

d) să se conformeze dispozi ţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor 
drepturi, datorită naturii funcţiilor deţinute; 

e) de a apăra în mod loial prestigiul Consiliului Jude ţean Olt, precum şi de a 
se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau inte-
reselor legale ale acestuia; 

f) de a respecta demnitatea func ţiei de ţinute, corelând libertatea dialogului cu 
promovarea intereselor Consiliului Judeţean Olt; 

g) de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de 
considerente personale sau de popularitate; 

h) de a avea, în exprimarea opiniilor, o atitudine con ciliant ă şi de a evita 
generarea conflictelor datorate schimbului de păreri; 

i) ca în relaţiile cu angajaţii din cadrul aparatului de specialitate, precum şi cu 
persoanele fizice sau juridice, să aibă un comportament bazat pe respect, 
bună credin ţă, corectitudine şi amabilitate; 

j) de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul 
aparatului de specialitate, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în 
exercitarea funcţiei prin: folosirea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor 
aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase; 

k) de a adopta o atitudine impar ţială şi justificat ă pentru rezolvarea clară şi 
eficientă a problemelor cetăţenilor; 

l) de a respecta principiul egalit ăţii cet ăţenilor în fa ţa legii şi autorit ăţilor 
publice, prin: promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi 
categorie de situaţii de fapt, eliminarea oricărei forme de discriminare privind 
naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, 
vârsta, sexul sau alte aspecte; 

m) de a promova o imagine favorabil ă ţării şi Consiliului Jude ţean Olt; 
n) de a avea o conduit ă corespunz ătoare regulilor de protocol în deplasările 

efectuate în interesul serviciului, în ţară şi în străinătate şi să respecte legile şi 
obiceiurile ţării  gazdă (Lg. 477/2004, art.13-23); 
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o) de a folosi timpul de lucru, precum şi bunurile apar ţinând autorit ăţii numai 
pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute. 

     Art.120. (1) Func ţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt trebuie s ă propun ă măsuri  cu nevoi 
reale şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor 
publici, în conformitate cu prevederile legale. 
                    (2) Orice func ţionar public sau personal contractual poate achizi ţiona 
un bun aflat în proprietatea privat ă a statului sau a unit ăţilor administrativ-terito-
riale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţiile prevăzute de lege. 
                   (3) Prevederile prev ăzute mai sus se aplic ă în mod corespunz ător şi 
în cazul concesion ării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori 
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 
     Art.121. În exercitarea atribu ţiilor specifice, func ţionarii publici şi personalul 
contractual cu atribu ţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt au obliga ţia: 

a) să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din subordine; 

b) să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a p erforman ţelor 
profesionale pentru personalul din subordine şi să aibă în vedere aceste 
evaluări, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferări, numiri 
sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, 
excluzând orice formă de favoritism sau discriminare. 

      Art.122.  (1) Rela ţiile cu mijloacele de informare în mas ă se asigur ă de către 
func ţionarii publici desemna ţi în acest sens de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Olt, în condiţiile legii. 
                      (2) Func ţionarilor publici şi personalului contractual care 
desfăşoară activit ăţi publicistice în interes personal sau activit ăţi didactice, le 
este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica aparatului propriu de 
specialitate pentru realizarea acestora. 
      Art.123. În exercitarea func ţiei, func ţionarilor publici şi personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate a l Consiliului Jude ţean Olt le 
este interzis : 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitat ea în legătură cu 
activitatea Consiliului Judeţean Olt, cu politicile şi strategiile acestuia ori cu 
proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri neautorizate în leg ătur ă cu litigiile aflate în curs de 
soluţionare şi în care Consiliul Judeţean Olt are calitatea de parte; 

c) să dezvăluie informa ţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât 
cele prevăzute de lege; 

d) să dezvăluie informa ţiile la care au acces în exercitarea func ţiei, dacă 
această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să 
prejudicieze imaginea sau drepturile Consiliului Judeţean Olt ori ale unor 
funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; 
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e) să acorde asisten ţă şi consultan ţă persoanelor fizice sau juridice în 
vederea promov ării de ac ţiuni juridice ori de alt ă natur ă împotriva 
statului sau a Consiliului Jude ţean Olt. Aceste prevederi sunt obligatorii şi 
se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de doi 
ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene; 

f) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
g) să furnizeze sprijin logistic candida ţilor la funcţii alese de demnitate 

publică; 
h) să colaboreze, în afara rela ţiilor de serviciu cu persoanele fizice sau 

juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 
i) să afişeze, în cadrul Consiliului Jude ţean Olt, însemne  ori obiecte 

inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor 
acestora; 

j)  să permit ă utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare 
pentru promovarea unei acţiuni comerciale, precum şi în scopuri electorale; 

k) să exprime opinii personale privind aspecte na ţionale sau dispute 
interna ţionale ; 

l) să solicite ori s ă accepte cadouri, servicii, favoruri , invita ţii sau orice alte 
foloase sau avantaje, pentru sine sau pentru altul, de natură a le influenţa 
imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute, ori ca o recompensă; 

m) să promit ă influen ţarea în luarea unei decizii precum şi îndeplinirea 
atribuţiilor în mod privilegiat; 

n) să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică 
pe criterii discriminatorii, de rudenie,  afinitate sau alte criterii neconforme; 

o) să foloseasc ă prerogativele func ţiei de ţinute în alte scopuri decât cele 
prevăzute de lege; 

p) să foloseasc ă pozi ţia oficial ă pe care o de ţin sau rela ţiile pe care le-au 
stabilit în exercitarea func ţiei publice pentru a influenţa anchetele interne 
ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri; 

q) să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, 
indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promiţându-le 
drept recompensă acordarea unor avantaje materiale sau profesionale; 

r) să furnizeze informa ţii referitoare la bunurile proprietate public ă sau 
privat ă supuse opera ţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în 
alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

      Art.124. Personalul din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului 
Jude ţean Olt , are obliga ţia de a se perfec ţiona anual , activitatea de perfec ţionare 
fiind coordonat ă de Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt , realizându-se  în 
condi ţiile legii, prin furnizorii de formare profesional ă. 
      Art.125. (1) Func ţionarii publici şi personalul contractual vor îndeplini şi alte 
sarcini de serviciu decât cele prevăzute în prezentul regulament stabilite de Consiliul 
Judeţean Olt, în condiţiile legii. 
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                     (2) În scopul aplic ării normelor de conduit ă, func ţionarii publici şi 
personalul contractual beneficiaz ă de consultan ţă şi asisten ţă din partea 
func ţionarului pentru consiliere etic ă şi monitorizarea respect ării normelor de 
conduit ă, desemnat prin dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt. 
 

CAPITOLUL XXIV 
                 REGLEMENTĂRI  PRIVIND  PERSONALUL CONTRACTUAL 
SECŢIUNEA 1-DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PERSONALULUI CONTRACTUAL 

Art.126. (1) Personalul contractual are, în princip al, urm ătoarele drepturi:   
   a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  
   b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;  
   c) dreptul la concediu de odihnă anual;  
   d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  
   e) dreptul la demnitate în muncă;  
   f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  
   g) dreptul la acces la formarea profesională;  
   h) dreptul la informare şi consultare;  

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a 
mediului de muncă; 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere;  
   k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;  
   l) dreptul de a participa la acţiuni colective;  
   m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.  

(2) Personalului contractual îi revin, în principal , urm ătoarele obliga ţii:   
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile 

ce îi revin conform fişei postului; 
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

       c)obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern de        
organizare şi funcţionare, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în 
contractul individual de muncă; 
      d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;  
      e) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  

 f)obligaţia de a respecta secretul de serviciu.  
 

SECŢIUNEA 2-EVALUAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL  
 

Art.127.   Evaluarea personalului contractual se face cu respectarea prevederilor 
Regulamentului privind evaluarea personalului contractual  din cadrul aparatului de 
specialitate şi  aparatului permanent de lucru al  Consiliului Judeţean Olt, din cadrul 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate acestuia, precum  şi din cadrul unităţilor 
sanitare al căror management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Olt, aprobat 
prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.  

 În prezent acest Regulament este aprobat prin Dispoziţia nr. 203/2011. 
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CAPITOLUL XXV 
ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE  PERSONALULUI 

CONTRACTUAL 
 

  Art.128.  Abaterile disciplinare  pentru personalul contractual sunt 
urm ătoarele: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
b) absenţe nemotivate de la serviciu; 
c) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
d) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au 

acest caracter; 
e) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 
f) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din 

care face parte; 
h)  desfăşurarea  în timpul programului de lucru, a unor activităţi  cu caracter politic; 
i) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompabilităţi, conflicte de interese 

şi interdicţii stabilite prin lege; 
j) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru. 

      Art.129. Sanc ţiunile disciplinare  aplicabile personalului contractual sunt 
urm ătoarele: 

a) avertismentul scris;  
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care 

s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;  
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;  
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere 

pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;  
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

      Art.130.(1) Angajatorul dispune  aplicarea sanc ţiunii disciplinare prin 
dispozi ţie sau prin hot ărâre emis ă prin form ă scris ă, în termen de  30 de zile 
calendaristice  de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, 
dar nu mai târziu de  6 luni de la data s ăvârşirii faptei.       

           (2) La individualizarea sanc ţiunii disciplinare  se va ţine seama de 
cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare , împrejurările în care aceasta a fost 
săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul 
serviciului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni 
disciplinare. 

Art.131. Înc ălcarea cu vinov ăţie a obliga ţiilor de serviciu , de către persoanele 
angajate cu contract individual de muncă, atrage r ăspunderea disciplinar ă şi patri-
monial ă conform prevederilor Codului Muncii, respectiv dre ptului comun, sau 
răspunderea contraven ţional ă ori penal ă, după caz. 
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CAPITOLUL XXVI 

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL 
UNITĂŢII 

 
      Art.132. Igiena muncii  urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi măsuri de 
înlăturare a tuturor factorilor care contribuie la producerea accidentelor şi a 
îmbolnăvirilor profesionale. 
      Art.133. În vederea aplic ării şi respect ării a regulilor privind protec ţia, igiena 
şi securitatea în munc ă se asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, 
prin angaja ţii care au atribu ţii în domeniul protec ţiei muncii. 
      Art.134.  Modalit ăţile de realizare a m ăsurilor de protec ţie, igien ă şi securitate 
în munc ă sunt urm ătoarele : 

a) însuşirea şi respectarea normelor de igienă şi securitate în muncă; 
b) prezentarea la vizita medicală la angajare şi la examenul medical periodic; 
c) respectarea normelor de igienă personală;  
d) întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă; 
e) folosirea raţională a timpului de odihnă; 
f) evitarea prezenţei la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care 

pune în pericol sănătatea altor persoane; 
g)  fumatul în incinta instituţiei este permis numai în locurile special amenajate;  
h) consumarea de băuturi alcoolice sau prezentarea la serviciu sub influenţa 

băuturilor alcoolice, sunt interzise; 
i) în incinta instituţiei este interzisă păstrarea, distribuirea sau vânzarea de 

substanţe sau medicamente al căror efect pot produce dereglări 
comportamentale; 

j) salariaţii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de strictă 
necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia 
şi pentru a preîntâmpina îmbolnăvirea acestora; 

k) efectuarea periodică a curăţeniei în birouri, săli de şedinţe, alte încăperi, holuri, 
numai cu aparate electrocasnice şi materiale de curăţenie adecvate; 

l) utilizarea adecvată a echipamentelor de calcul, birotică, diverse aparate, în 
general toate materialele încredinţate salariatului în vederea executării atribuţiilor 
sale de serviciu; 

m) este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic şi de 
lucru, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul fiind 
obligat să apeleze la serviciile acestuia sau să sesizeze conducerea Consiliului 
Judeţean Olt; 

n) la sfârşitul programului fiecare salariat va respecta obligaţiile pe care le are în 
ceea ce priveşte închiderea ferestrelor, a aparatelor de climatizare, a calculatoa-
relor, aparatelor radio şi T.V, altor echipamente tehnice, electronice sau de altă 
natură şi scoaterea acestora din priză în scopul prevenirii incendiilor, încuierea 
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dulapurilor şi a fişetelor, închiderea corespunzătoare a birourilor, stingerea 
luminilor etc. 

o) salariaţii din cadrul Personalului auxiliar, respectiv îngrijitoarele şi electricianul , 
după terminarea programului, vor verifica fiecare birou , dacă cele menţionate 
anterior sunt respectate, iar în cazul în care vor constata nereguli vor lua 
măsurile corespunzătore pentru scoaterea aparatelor de sub tensiune. 

 
CAPITOLUL XXVII 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMIN ĂRII ŞI AL 
ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

      Art.135.  În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  Jude ţean Olt se 
asigur ă întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturo r formelor de 
discriminare direct ă sau indirect ă faţă de orice salariat pe criterii politice, de 
apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, de orientare sexuală, stare 
materială, origine socială, manifestat ă în urm ătoarele domenii: 

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de serviciu al 
funcţionarilor publici sau a raportului de muncă pentru personalul contractual; 

b) stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă a salariatului; 
c) acordarea drepturilor salariale şi orice alte drepturi prevăzute de lege; 
d) formarea, perfecţionarea şi promovarea profesională; 
e) aplicarea măsurilor disciplinare; 

     Art.136 (1)  Activitatea în cadrul institu ţiei  se desfăşoară cu respectarea 
principiului egalit ăţii de tratament fa ţă de to ţi salaria ţii , a bunei credinţe, respectării 
demnităţii şi conştiinţei fiecărui salariat, fără nici o discriminare. 
     (2) Tuturor salaria ţilor  le este recunoscut dreptul la plat ă egală pentru 
muncă de valoare egală şi dreptul la protec ţia datelor cu caracter personal , în 
limitele prevăzute de lege. 
            (3) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile 
de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii. 
  

CAPITOLUL XXVIII 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  ANGAJATORULUI 

 
      Art.137.  Îndatoririle conducerii  Consiliului Jude ţean Olt pentru organizarea 
muncii  în vederea desf ăşurării normale a activit ăţii sunt: 

a) asigurarea condiţiilor pentru folosirea completă şi eficientă a timpului de lucru; 
b) dotarea compartimentelor cu aparatură specifică şi aprovizionarea cu rechizite şi 

alte materiale necesare; 
c) eliberarea de legitimaţii tuturor salariaţilor, cu indicarea locului de muncă a 

fiecăruia; 
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d) întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale privind 
activitatea funcţionarilor publici şi a personalului  contractual din cadrul 
Consiliului Judeţean Olt; 

e) asigurarea în limita posibilităţilor a  mijloacelor de transport în vederea deplasării 
în teritoriu, în interesul serviciului; 

f) acordarea timpului liber corespunzător ca urmare a orelor efectuate peste 
programul normal de  lucru, sau plata drepturilor salariale corespunzătoare; 

g) urmărirea unui climat de muncă corespunzător bazat pe disciplină şi respect 
reciproc; 

h) asigurarea condiţiilor  pentru ocrotirea şi încurajarea actului de avertizare în 
interes public; 

i) asigurarea mijloacelor de informare referitoare în special la actele normative în 
vigoare prin abonamente la publicaţiile cu caracter economic, tehnic, juridic, pe 
linie de administraţie publică şi acces la sistemul informatic; 

j) asigurarea la timp a plăţii salariilor şi a altor drepturi cuvenite conform legii; 
k) asigurarea egalităţii de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în 

funcţia publică pentru funcţionarii publici aflaţi în subordine. 
  Art.138. (1)  Obliga ţiile conducerii  Consiliului Jude ţean Olt în sensul lu ării 

tuturor m ăsurilor necesare asigur ării securit ăţii şi sănătăţii lucr ătorilor  în toate 
aspectele legate de munc ă sunt:  

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 
b) prevenirea riscurilor profesionale; 
c) informarea şi instruirea lucrătorilor; 
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii 

în muncă; 
e) asigurarea altor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 319/ 

2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 
hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii  în muncă  nr. 319/2006, modificată şi completată 
prinH.G. nr. 955/2010. 

                 (2) Deplasarea de la domiciliu spre serviciu şi de la serviciu spre 
domiciliu  se supune prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 , urmând ca 
fiecare salariat să declare în fişele individuale de instruire privind securitatea şi 
sănătatea în muncă, durata  şi traseul normal al deplasării de la locul de muncă la 
domiciliu şi invers. 
      Art.139.  Desemnarea lucr ătorilor cu r ăspunderi specifice în domeniul 
securit ăţii şi sănătăţii  în muncă precum şi a Comitetului de s ănătate şi securitate 
în munc ă se va face prin dispozi ţia pre şedintelui  astfel: 

a)  preşedinte comitet  -  preşedintele Consiliului Judeţean Olt sau persoana 
desemnată de acesta, 

b)  3 reprezentan ţi ai lucr ătorilor , 
c)  2 reprezentan ţi ai angajatorului , 
d)  1 medic de medicina  muncii , 
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e)  un secretar  (care este şi lucrător desemnat cu răspunderi specifice în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă). 

 
CAPITOLUL XXIX 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMA ŢIILOR 
INDIVIDUALE ALE SALARIA ŢILOR 

 
Art.140. (1) Salaria ţii aparatului  de specialitate,  al Consiliului Judeţean Olt, pot 

adresa  preşedintelui Consiliului Judeţean Olt sau direct autorităţii administraţiei publice 
de la nivel judeţean, în nume propriu, cereri sau reclama ţii  individuale privind 
încălcarea drepturilor lor prevăzute în actele normative în vigoare, referitoare la 
raportul de serviciu al funcţionarilor publici, prevăzute în contractul individual de 
muncă, precum şi în prezentul regulament intern  de organizare şi funcţionare. 

             (2) Pentru solu ţionarea temeinic ă şi legal ă a cererilor sau 
reclama ţiilor,  preşedintele Consiliului Judeţean Olt numeşte o comisie care s ă 
cerceteze şi să analizeze detaliat toate aspectele sesizate. 

             (3) În termen de 30 zile de la înregis trarea cererii sau reclama ţiei 
individuale a salariatului , în baza raportului întocmit de comisie , se comunic ă în 
scris r ăspunsul c ătre salariat  sub semnătura preşedintelui Consiliului Judeţean Olt. 
În răspuns se va indica în mod obligatoriu temeiul legal al solu ţiei adoptate . 

             (4) Salariatul nemul ţumit de r ăspunsul comisiei,  are dreptul de a 
sesiza instan ţa judec ătoreasc ă competentă, în termen de 30 de zile de la data 
comunic ării modului de solu ţionare a reclama ţiei. 

             (5) Peti ţiile anonime  sau cele în care nu sunt trecute datele de 
identificare ale salariatului nu se iau în considerare. 

 
CAPITOLUL XXX 

REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE 
 

Art.141.  Având în vedere specificul activit ăţii institu ţiei durata normal ă a 
timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe s ăptămână, programul 
zilnic de lucru fiind între orele: 08,00 - 16,30 (luni, mar ţi, miercuri, joi ) şi vineri  între 
08,00-14,00; prezen ţa la serviciu se consemneaz ă în foaia colectiv ă de prezen ţă. 
     Art.142. (1)  Salaria ţii din Consiliul Jude ţean Olt au dreptul , în fiecare an 
calendaristic, la un concediu de odihn ă plătit , cu o durată de  21 sau 25 zile 
lucr ătoare , în raport cu vechimea lor în muncă: 

   - până la 10 ani   Vechimea în munc ă      21 zile lucr ătoare 
       - peste 10 ani      Vechimea în munc ă      25 zile lucr ătoare  
    Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau 
fracţionat.  

   (2) Concediul de odihnă poate fi fracţionat, la cererea salariatului, cu condiţia ca 
una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 10 zile lucrătoare 
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   (3)Pe durata concediului de odihn ă, salaria ţii au dreptul la o indemniza ţie 
calculat ă în raport cu num ărul de zile de concediu înmul ţite cu media zilnic ă a 
salariului de baz ă, sporului de vechime şi, dup ă caz, indemniza ţiei pentru func ţia 
de conducere, luate împreun ă, corespunz ătoare fiec ărei luni calendaristice în 
care se efectueaz ă zilele de concediu de odihn ă. Indemniza ţia de concediu de 
odihn ă se pl ăteşte cu cel pu ţin 5 zile înaintea plec ării în concediu. 
     (4)Programarea concediilor de odihn ă se va face la sfâr şitul anului , pentru 
anul urm ător , de către conducerea unităţii, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, 
a reprezentanţilor salariaţilor.  
   (5) La programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, conducerea unităţii va ţine 
seama, în măsura în care este posibil, şi de specificul activităţii celuilalt soţ.  
   Art. 143.  (1) Programarea concediilor de odihn ă va fi modificat ă, la cererea 
salariatului , în următoarele cazuri:  
   a) salariatul se afl ă în concediu medical ;  
   b) salariata cere concediu de odihn ă înainte sau în continuarea concediului de 
maternitate ;  
   c) salariatul este chemat s ă îndeplineasc ă îndatoriri publice ;  
   d) salariatul este chemat s ă satisfac ă obliga ţii militare, altele decât serviciul 
militar în termen ;  
   e) salariatul urmeaz ă sau trebuie s ă urmeze un curs de calificare, recalificare, 
perfec ţionare sau specializare , în ţară ori în străinătate;  
   f) salariatul are recomandare medical ă pentru a urma un tratament într-o 
sta ţiune balneoclimateric ă, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea 
indicată în recomandarea medicală;  
   g) salariata se afl ă în concediu pl ătit pentru îngrijirea copilului în vârst ă de 
până la 1 an.   
              (2) Programarea concediului de odihn ă poate fi modificat ă de 
conducerea unit ăţii, dac ă salariatul solicit ă acest lucru .  
              (3)Salaria ţii care au lipsit de la serviciu întregul an calend aristic, fiind în 
concediu medical sau în concedii f ără plată acordate potrivit art. 25 alin. (3)din 
Hotărârea Guvernului  nr. 250/1992 privind concediul de  odihn ă şi alte concedii 
ale salaria ţilor din administra ţia public ă, republicat ă, modificat ă prin O.G. nr. 
29/1995, nu au dreptul la concediul de odihn ă pentru acel an.  

Art.144.  În cazul în care perioadele de concedii m edicale şi de concedii f ără 
plată prevăzute la art. 25 alin. (3) din H.G. nr. 250/1992, în sumate, au fost de 12 
luni sau mai mari şi s-au întins pe 2 sau mai mul ţi ani calendaristici consecutivi, 
salaria ţii au dreptul la un singur concediu de odihn ă, acordat în anul reînceperii 
activit ăţii, în m ăsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a  ivit lipsa de la 
serviciu pentru motivele prev ăzute în lege.  

Art. 145.  În afara concediului de odihn ă, salaria ţii din Consiliul Jude ţean Olt, 
au dreptul la zile de concediu pl ătite, în cazul urm ătoarelor evenimente familiale 
deosebite:  
   a) căsătoria salariatului - 5 zile;  
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   b) naşterea sau c ăsătoria unui copil - 3 zile;  
   c) decesul so ţului sau al unei rude de pân ă la gradul II a salariatului - 3 zile .  
   Art. 146 . - (1) Salaria ţii din Consiliul Jude ţean Olt, au dreptul la  concedii f ără 
plată, a căror durat ă însumat ă nu poate dep ăşi 90 de zile lucr ătoare anual , pentru 
rezolvarea următoarelor situa ţii personale :  
   a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de 
învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât 
şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ 
superior, curs seral sau fără frecvenţă;  
   b) sus ţinerea examenului de admitere la doctorat, a examen elor de doctorat 
sau a tezei de doctorat, în cazul salaria ţilor care nu beneficiaz ă de burse de 
doctorat;  
   c) prezentarea la concurs în vederea ocup ării unui post în alt ă unitate .  

 (2) Salaria ţii au dreptul la concedii f ără plată, fără limita prev ăzută la 
alin. (1), în urm ătoarele situa ţii:  
   a) îngrijirea copilului bolnav în vârst ă de peste 3 ani, în perioada indicat ă în 
certificatul medical; de acest drept beneficiaz ă atât mama salariat ă, cât şi tat ăl 
salariat, dac ă mama copilului nu beneficiaz ă, pentru acelea şi motive, de 
concediu f ără plată;  
   b) tratament medical efectuat în str ăinătate pe durata recomandat ă de medic, 
dacă cel în cauz ă nu are dreptul, potrivit legii, la indemniza ţie pentru incapacitate 
temporar ă de munc ă, precum şi pentru înso ţirea so ţului sau, dup ă caz, a so ţiei 
ori a unei rude apropiate - copil, frate, sor ă, părinte, pe timpul cât ace ştia se afl ă 
la tratament în str ăinătate -, în ambele situa ţii cu avizul obligatoriu al Ministerului 
Sănătăţii.  
 (3) Concedii f ără plată pot fi acordate salaria ţilor şi pentru interese personale, 
altele decât cele prev ăzute la alin. (1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul 
părţilor, a c ăror durat ă însumat ă nu poate dep ăşi 90 de zile lucr ătoare anual .  
     Art. 147.  (1) Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează 
calitatea de salariat.  

(2) Concediile f ără plată acordate în condi ţiile art. 25 alin. (1) lit. a) 
din Codul Muncii, nu afecteaz ă vechimea în munc ă 

Art. 148. (1) Salaria ţii Consiliului Jude ţean Olt beneficiaz ă de concedii 
medicale în condi ţiile legii. 

  (2)Potrivit prevederilor art. 81 alin (1) din Ordinul nr. 430/2010 pentru 
modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de sănătate nr. 60/32/2006, salaria ţii au obliga ţia de a anun ţa 
angajatorul  privind apari ţia st ării de incapacitate temporar ă de munc ă şi privind 
datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care 
func ţioneaz ă acesta, în termen de 24 de ore de la data acord ării concediului 
medical. 
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CAPITOLUL XXXI 
REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINAR Ă 

 
Art.149. (1) Orice persoan ă care se consider ă vătămată prin fapta unui 

funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt poate 
sesiza Comisia de disciplin ă din cadrul Consiliului Jude ţean Olt.  
        (2) Sesizarea  se formulează în scris, se depune la registratura 
Consiliului Judeţean Olt, şi-şi urmează cursul conform legii. 

(3) La prima şedin ţă membrii comisiei de disciplin ă verific ă 
respectarea termenului de depunere a sesiz ării , identific ă obiectul sesiz ării şi 
stabile şte competen ţa de solu ţionare, verific ă de asemenea elementele 
constitutive ale sesiz ării . Dacă se constată că sunt îndeplinite aceste cerin ţe, 
comisia de disciplin ă începe procedura de cercetare administrativ ă pentru 
sesizarea formulată. Preşedintele comisiei de disciplin ă stabile şte data şi locul 
desfăşurării urm ătoarei şedin ţe şi dispune convocarea membrilor, a funcţionarului 
public a cărui faptă a fost sesizată, precum şi a persoanei care a formulat sesizarea.  

(4) La solicitarea preşedintelui, secretarul comisiei de disciplin ă 
convoac ă prin adres ă membri comisiei de disciplin ă sau persoanele desemnate să 
efectueze cercetarea administrativă. Comunicarea adresei se face personal,  cu 
semnătură de primire, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin 
poşta electronică. Dovezile de comunicare se depun la dosar.  

(5) Preşedintele comisiei de disciplin ă convoac ă prin cita ţie, 
persoanele care urmează a fi audiate. Comunicarea cita ţiei  şi a tuturor actelor de 
procedură se face de c ătre secretarul comisiei de disciplin ă, personal, cu 
semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Dovezile de comunicare  se depun la dosar. Cita ţia, sub sancţiunea nulităţii, va fi 
comunicat ă celui citat  cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea termenului stabilit.  
     (6) Cita ţia pentru audierea func ţionarului public  a cărui faptă face 
obiectul sesizării se comunică împreună cu un exemplar al sesizării, precum şi cu copii 
ale înscrisurilor depuse de către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul. 
După primirea citaţiei, a sesizării îndreptate împotriva sa şi a înscrisurilor depuse de 
persoana care a formulat sesizarea, func ţionarul public poate s ă formuleze o 
întâmpinare care să cuprindă răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale 
sesizării, precum şi mijloacele de prob ă prin care înţelege să se apere.  
    (7) Lucr ările fiec ărei şedin ţe a comisiei de disciplin ă se 
consemneaz ă într-un proces-verbal  semnat de preşedinte şi de ceilalţi membri ai 
comisiei de disciplină, precum şi de secretarul acesteia.  
   (8)  Persoana care a formulat sesizarea  se audiază separat de 
funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară. La solicitarea 
uneia dintre părţi şi cu acordul celeilalte, audierea se poate realiza în prezen ţa 
persoanei care a formulat sesizarea şi a func ţionarului public a c ărui fapt ă a fost 
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sesizat ă. Audierea se consemneaz ă într-un proces verbal distinct , care conţine 
întrebările formulate de membrii comisiei de disciplină sau de persoanele desemnate 
să efectueze cercetarea administrativă şi răspunsurile persoanei audiate. Procesele-
verbale de audiere  se semnează pe fiecare pagină de toate persoanele prezente la 
audieri. 
 (9) În termen de 5 zile lucr ătoare de la data finaliz ării procedurii 
cercet ării administrative, comisia de disciplin ă întocme şte un raport cu privire la 
sesizarea în cauz ă, care conţine printre altele şi propunerea privind sanc ţiunea 
disciplinar ă aplicabil ă sau, dup ă caz, propunerea  de clasare a sesiz ării pe baza 
majorit ăţii voturilor.  Raportul comisiei de disciplin ă se aduce la cuno ştin ţa 
persoanei care are competenţa legală de aplicare a sancţiunii disciplinare, persoanei 
care a formulat sesizarea şi funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată.  
 (10)  În termen de 10 zile calendaristice de la data prim irii raportului 
comisiei de disciplin ă, persoana care are competen ţa legal ă de a aplica 
sanc ţiunea disciplinar ă va emite actul administrativ de sanc ţionare.  
 (11) Actul administrativ de sanc ţionare se comunic ă, în termen de 
maximum 5 zile calendaristice de la expirarea terme nului prev ăzut la alin. (10), la 
Compartimentul eviden ţa resurselor umane, salarizare, perfec ţionare  din cadrul 
Consiliului Judeţean Olt, comisiei de disciplin ă care a elaborat şi transmis raportul, 
func ţionarului public  a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară şi  persoanei 
care a formulat sesizarea.  
 (12) Func ţionarul public nemul ţumit de sanc ţiunea disciplinar ă 
aplicat ă o poate contesta, în condi ţiile legii, la instan ţa de contencios 
administrativ competent ă. 
 

CAPITOLUL XXXII  
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.150. (1) Func ţionarii publici şi personalul angajat cu contract de munc ă 

din cadrul compartimentelor de specialitate  ale Consiliului Judeţean Olt rezolv ă  
scrisorile, sesiz ările şi peti ţiile cet ăţenilor în domeniul lor de activitate , în termen 
de 30 zile  de la înregistrare, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel. 
                      (2) Răspunsurile la scrisori, sesiz ări şi peti ţii trebuie fundamentate 
şi semnate, conform Ordonan ţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 
activit ăţii de solu ţionare a peti ţiilor, aprobat ă cu modific ările şi complet ările  
Legii nr. 233/2002. 
      Art.151.  Cererile de eliberare a autoriza ţiilor  care intră în sfera de competenţă a 
Consiliului Judeţean Olt se rezolv ă de către compartimentele de resort în termenele 
prevăzute de lege, dar nu mai mult de 30 de zile de la data depunerii, cu respectarea 
actelor normative care reglementează eliberarea autorizaţiilor respective, a Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite,cu modificările 
şi completările ulterioare şi a Dispozi ţiei emise în acest sens de Pre şedintele 
Consiliului Jude ţean Olt. 
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Art.152. (1) Func ţionarii publici din cadrul aparatului de specialita te al 
Consiliului Jude ţean Olt îndeplinesc prerogative de putere public ă, în acest sens 
având atribu ţii stricte în FI ŞA POSTULUI. Personalul angajat cu contract de 
munc ă are atribu ţii şi răspunderi stabilite în FI ŞA POSTULUI .  FIŞELE 
POSTURILOR  se aprob ă de către Pre şedintele Consiliului Jude ţean Olt.  
                      (2) Pentru consilierea,  coordonarea şi controlul privind 
administra ţia public ă la  consiliile locale comunale, or ăşeneşti şi municipale, 
institu ţiile publice şi serviciile publice de specialitate din subordinea  Consiliului 
Jude ţean Olt, func ţionarii publici acord ă fără plată,sprijin,  asisten ţă tehnic ă , 
juridic ă şi de orice natur ă  la cererea expres ă a acestora.  
                      (3) Func ţionarii publici din cadrul compartimentelor de spec ialitate 
ale Consiliului Jude ţean Olt  ofer ă asisten ţă de specialitate consilierilor jude ţeni , 
pentru adoptarea unor decizii optime de către aceştia, în vederea solu ţionării şi 
gestion ării activit ăţilor publice în domeniul administra ţiei publice locale, în 
interesul colectivit ăţii Iocale. 
                      (4) Func ţionarii publici  din cadrul compartimentelor de specialitate  ale 
Consiliului Judeţean Olt răspund de cunoa şterea şi aducerea la îndeplinire a 
actelor normative în vigoare, a hot ărârilor Consiliului Jude ţean Olt şi a 
dispozi ţiilor Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt, conform competen ţei 
acestora. 
 Art.153. Func ţionarii publici  din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt sunt obliga ţi să îşi perfec ţioneze continuu preg ătirea profesional ă. 
 Art.154. Consiliul Jude ţean Olt poate încheia anual , în condiţiile legii, acorduri 
cu Sindicatul salaria ţilor din  aparatul de specialitate şi unit ăţile subordonate 
Consiliului Jude ţean Olt. 
 Art.155 . În cadrul Consiliului Judeţean Olt este constituit ă, în condiţiile legii, 
Comisia Paritar ă care participă la stabilirea condiţiilor de muncă, sănătate şi 
securitatea muncii.  

Art.156. REGULAMENTUL  se tip ăreşte în BROŞURĂ şi se comunic ă 
Preşedintelui, Vicepre şedin ţilor Consiliului Jude ţean Olt, Secretarului jude ţului, 
personalului din cadrul aparatului de specialitate,  Aparatul Permanent de lucru 
ale Consiliului Jude ţean Olt, precum şi a personalului din cadrul Cabinetului 
Preşedintelui . 

 Art.157. Modificarea şi actualizarea prezentului REGULAMENT  se face prin 
Hotărâre a Consiliului Jude ţean Olt , în situaţia în care intervin schimbări majore în 
organizarea şi funcţionarea aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
precum şi în cazurile prevăzute de actele normative în vigoare. 

Art.158. Prezentul REGULAMENT a fost întocmit în co nformitate cu 
prevederile urm ătoarelor acte normative: 

- Legea nr. 215/2001  - Legea administra ţiei publice locale, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare  

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul fun cţionarilor publici, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare;  
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- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii al Rom âniei , republicat; 
- prevederile Legii nr. 161/2003  privind unele m ăsuri pentru asigurarea 

transparen ţei în exercitarea demnit ăţilor publice, a func ţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sanc ţionarea corup ţiei, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparen ţa decizional ă în 
administra ţia public ă, completat ă de Legea nr. 242/2010; 

- prevederile Legii nr. 7/2004  – Codul de conduit ă a func ţionarilor publici, 
republicat ă; 

- prevederile Legii nr. 477/2004  – Codul de conduit ă a personalului 
contractual din autorit ăţile şi institu ţiile publice; 

- prevederile Legii nr. 571/2004  privind protec ţia personalului din 
autorit ăţile publice, institu ţiile publice şi din alte unit ăţi care semnaleaz ă 
încălcări ale legii; 

- prevederile Legii nr. 319/2006  a securit ăţii şi sănătăţii în munc ă; 
- prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Le gii securit ăţii şi 
sănătăţii în munc ă nr. 319/2006, modificat ă şi completat ă prin H.G. 
nr.955/2010; 

- prevederile Legii nr. 144/2007  privind înfiin ţarea, organizarea şi 
func ţionarea Agen ţiei Na ţionale de Integritate, republicat ă , modificat ă şi 
completat ă prin Legea nr. 176/2010; 

- prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 1344/2007  privind normele de 
organizare şi func ţionare a comisiilor de disciplin ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare; 

- prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 250/1992  privind concediul de 
odihn ă şi alte concedii ale salaria ţilor din administra ţia public ă, din 
regiile autonome cu specific deosebit şi din unit ăţile bugetare, repu-
blicat ă, modificat ă prin O.G.nr. 29/1995 

- prevederile Ordonan ţei Guvernului nr. 35/2002  pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare şi func ţionare a consiliilor locale, 
aprobat ă cu modific ări prin Legea nr.  673/2002; 

- prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 833/2007  privind normele de 
organizare şi func ţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 
colective, modificat ă de O.U.G. nr. 35/2009.  
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