
Consiliul Judeţean Olt 

 

 

RAPORT 

privind activitatea desfăşurată în perioada 10.07.2014- 
31.12.2014,în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt. 

 

În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, având 
în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.110/10.07.2014, am coordonat şi organizat activitatea 
Direcţiei Economice, Buget-Finanţe prin compartimentele din 
componenţa acesteia: 

     - Serviciul Financiar – Contabilitate; 

     - Serviciul Buget, Impozite şi taxe; 

     - Biroul Informatică şi Administrativ; 

    - Personal de întreţinere şi deservire generală. 

În baza atribuţiilor conferite de lege am îndeplinit următoarele 
activităţi: 

 -am urmărit şi vizat documentele justificative care să confirme 
angajamentele contractuale sau convenţii, comenzi, executarea 
lucrărilor,plata salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata 
obligaţiilor la bugetul de stat şi al asigurărilor sociale de stat; 

-  am participat la fundamentarea repartizării sumelor defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi a bugetului propriu, în funcţie de criteriile 
menţionate în Legea bugetului de stat; 



- am contribuit la întocmirea raportului explicativ la Darea de 
seamă a bugetului aparatului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt; 

- am coordonat activitatea de elaborare şi avizare a preţurilor şi 
tarifelor ce intră în competenţa Consiliului Judeţean Olt; 

- am coordonat activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru 
stabilirea şi actualizarea taxelor ce se constituie ca venituri 
proprii ale Consiliului Judeţean Olt; 

- am elaborat propuneri pentru utilizarea corespunzătoare a 
unor instrumente economice în vederea economisirii şi 
eficientizării resurselor financiare;  

- am controlat încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor 
bugetare aprobate pe trimestre, pe capitole şi articole, atât 
pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean, cât şi pentru 
instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 

 - am coordonat activitatea de programare, încasare, urmărire a 
impozitelor şi taxelor; 

- am participat la elaborarea de studii şi strategii de dezvoltare a 
informatizării la nivelul Consiliului Judeţean Olt; 

- am urmărit şi verificat întocmirea documentaţiei pentru 
finanţarea investiţiilor, am supravegheat organizarea, evidenţa 
şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

-  am coordonat activitatea de evidenţă a patrimoniului public şi 
privat al judeţului; 

- am coordonat activitatea de contabilitate a instituţiei cu privire 
la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei 
bugetare,rezultatul patrimonial; 



- am controlat decontarea corectă cu încadrarea în prevederile 
bugetare a contravalorii produselor lactate şi de panificaţie, 
conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.96/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- am urmărit modul de încasare a veniturilor bugetare şi am 
dispus măsurile necesare pentru încasarea acestora la termen; 

- am coordonat activitatea compartimentelor de specialitate din 
cadrul Consiliului Judeţean Olt privind întocmirea proiectului 
bugetului propriu al judeţului, repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi a sumelor alocate de Consiliul Judeţean 
pentru echilibrarea bugetelor locale şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar, pe care le-am supus spre aprobare 
consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de 
lege; 

- am coordonat activitatea de întocmire a fişelor de post, 
precum şi de întocmire a fişelor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale a funcţionarilor publici din subordine şi 
a personalului cu contract de muncă; 

 - am coordonat activitatea de prelucrare a actelor normative 
subordonaţilor şi am urmărit punerea acestora în aplicare; 

 -   am urmărit activitatea prin care a fost acordată consultanţă 
de specialitate instituţiilor publice din subordinea Consiliului 
Judeţean şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ; 

Activitatea desfăşurată în cadrul Direcţiei Economice , Buget - 
Finanţe s-a materializat prin iniţierea şi analiza proiectelor de 
hotărâri care prin reglementările lor au avut implicaţii 
economico-financiare şi în administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 



 În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean am avizat 
rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri de interes 
judeţean, cele mai importante fiind cele prin care au fost 
identificate sursele de venituri necesare realizării programelor 
de dezvoltare: 

          - bugetul Consiliului Judeţean şi rectificările acestuia; 

          - repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate  din unele venituri ale bugetului de stat şi a sumelor 
alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor 
locale. 

          - virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli 
şi de la un capitol la altul al clasificaţiei bugetare; 

          - stabilirea taxelor şi tarifelor la nivelul judeţului Olt. 

S-a urmărit: 

 - stabilirea taxelor şi tarifelor aprobate prin Hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Olt, prin majorarea sau indexarea 
cuantumurilor acestora, conform legislaţiei în vigoare, cu 
aplicabilitate în anul 2015. 

 Pentru anul 2014 proiectul de buget a fost depus la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt în termenul legal. La 
elaborarea propunerilor pentru proiectul de buget au fost avute 
în vedere limitele sumelor prevăzute în legea bugetului de stat. 

 Având în vedere că, pe parcursul exerciţiului bugetar, 
consiliile judeţene pot aproba rectificarea bugetului propriu în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a rectificării 
bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorului principal de credite, am iniţiat, 
în baza notelor de fundamentare întocmite de compartimentele 
de specialitate şi aprobate de Comisia de buget-finanţe şi 



administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Olt, 
următoarele proiecte de hotărâri: 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.91 din 10.07.2014 cu 
privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014;  

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.92 din 10.07.2014 cu 
privire la aprobarea utilizarii in anul 2014 a unei sume din 
excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar al anului 2013;  

-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 93 din 10.07.2014 cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o 
persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele 
rezidentiale publice; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.94 din 10.07.2014 cu 
privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ 
teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2014;  

-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 95 din 10.07.2014 cu 
privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la 
dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al 
Judetului Olt, pe anul 2014;  

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.111 din 17.07.2014 cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o 
persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele 
rezidentiale publice; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 112 din 17.07.2014 cu 
privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la 
dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al 
Judetului Olt, pe anul 2014; 



 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.113 din 17.07.2014 cu 
privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului 
Olt la data de 30.06.2014;  

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.114 din 11.08.2014 cu 
privire la alocarea sumei de 160 mii lei, din fondul de rezervă 
bugetară înscris în bugetul local al Judeţului Olt în vederea 
achiziţionării de bunuri, servicii; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.115 din 11.08.2014 cu 
privire la acordarea de premii pentru sportivii din Judeţul Olt, 
care au obţinut rezultate deosebite la Campionatul Mondial de 
Handbal U18 din Macedonia în anul 2014;  

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.120 din 28.08.2014 cu 
privire la rectificare la bugetului Judeţului Olt pe anul 2014;  

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.121 din 28.08.2014 cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 131 din 28.08.2014 cu 
privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a limitelor 
pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale;  

-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 135 din 25.09.2014 cu 
privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2014;  

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.136 din 25.09.2014 cu 
privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al 
Judeţului Olt, pe anul 2014;  

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.137 din 25.09.2014 cu 



privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice ; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 147 din 16.10.2014 cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o 
persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele 
rezidentiale publice ; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.148 din 16.10.2014 cu 
privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului 
Olt la data de 30.09.2014 ;  

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.149 din 16.10.2014 cu 
privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile 
judetene si comunale pe 2014 ; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 150 din 16.10.2014 cu 
privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a 
influentelor la sumele defalcate din TVA si la cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrare; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 157 din 16.10.2014 cu 
privire la modificara Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 
178/20.12.2013 referitoare la aprobarea taxelor scolare pentru 
activitatile prestate de Scoala Populara ; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.162 din 16.10.2014 cu 
privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la 
dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al 
Consiliului Judetean Olt, pe 2014; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.163 din 30.10.2014 cu 
privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2014; 



 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.167 din 06.11.2014 cu 
privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2014;  

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.168 din 27.11.2014 cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o 
persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele 
rezidentiale publice ; 

-Hotararea Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.171 din 
27.11.2014 cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu 
al Consiliului Judetean Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia 
sarbatorilor de iarna ; 

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.175 din 27.11.2014 cu 
privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2014 ;  

 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.176 din 27.11.2014 cu 
privire la aprobarea cofinantarii din bugetul Consiliului Judetean 
a unor cheltuieli aferente obiectivelor de investitii „lucrari de 
modernizare drumuri judetene“; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.177 din 27.11.2014 cu 
privire la aprobarea inchirierii unui parteneriat intre Judetul Olt, 
Municipiul Slatina, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt 
si Federatia Romana de Handbal. 

 

În anul 2014 am emis următoarele dispoziţii: 

-Dispoziţia nr. 176/28.07.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul III 2014; 

-Dispoziţia nr. 188/31.07.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul III 2014; 



-Dispoziţia nr. 200/11.08.2014 referitoare la rectificarea 
bugetului Judetului Olt, pe anul 2014; 

-Dispoziţia nr. 216/28.08.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul III 2014; 

-Dispoziţia nr. 229/09.09.2014 referitoare la rectificarea 
bugetului Judetului Olt, pe anul 2014; 

-Dispoziţia nr. 232/10.09.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul III 2014; 

-Dispoziţia nr. 234/16.09.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul III 2014; 

-Dispoziţia nr. 238/18.09.2014 referitoare la constituirea 
comisiei pentru scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe şi 
casarea unor obiecte de inventar la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

-Dispoziţia nr. 254/03.10.2014 referitoare inventarierea anuala 
a elementelor de activ si de pasiv la Consiliul Judetean Olt, pe 
anul 2014; 

-Dispoziţia nr. 255/03.10.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul III 2014. 

-Dispoziţia nr. 280/24.10.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2014. 

-Dispoziţia nr. 282/24.10.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2014. 

-Dispoziţia nr. 306/11.11.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2014. 

-Dispoziţia nr. 319/04.11.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2014. 



-Dispoziţia nr. 342/18.12.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2014. 

-Dispoziţia nr. 344/19.12.2014 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2014. 

 

 

 

 
VICEPREŞEDINTE, 
Pavel  BELINSKI 

 


