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R A P O R T 
 

cu  privire  la  modul  de   îndeplinire  a   atrib uţiilor 
proprii  ale  Pre şedintelui  Consiliului Jude ţean Olt 
şi a hot ărârilor Consiliului Jude ţean Olt în perioada 

01 ianuarie –  31 decembrie 2009 
 

Doamnelor şi  Domnilor consilieri, 
Stima ţi invita ţi 

 
            În conformitate cu prevederile art. 104  alin. (3) lit. b) 
din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001 , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, permite ţi-mi 
să prezint Consiliului Jude ţean Olt  modul de aducere la 
îndeplinire a atribu ţiilor proprii şi a hot ărârilor Consiliului 
Jude ţean Olt, de la data de 01 ianuarie 2009  până la data de 
31 decembrie 2009 . 
            Doresc să menţionez că în această perioadă, to ţi factorii 
care concur ă la realizarea atribu ţiilor Consiliului Jude ţean 
Olt , ca autoritate a administraţiei publice a judeţului Olt, au 
acţionat cu responsabilitate  pentru realizarea serviciilor publice 
de interes judeţean şi a problemelor colectivităţilor locale, 
asigurând consultanţă de specialitate autorităţilor administraţiei 
publice locale pentru implementarea ansamblului de metode şi 
proceduri de politici publice. 
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            În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, Consiliul 
Jude ţean Olt a adoptat un num ăr de 170 hot ărâri , iar în  
exercitarea prerogativelor de Pre şedinte , pentru punerea în 
aplicare a legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi 
a hotărârilor Consiliului Judeţean, am emis un num ăr de  222 
dispozi ţii. 
             Din cele 170 de hot ărâri  adoptate de Consiliul Judeţean 
Olt am fost ini ţiatorul a 141 proiecte de hot ărâri  şi am luat 
măsurile organizatorice necesare  pentru convocarea şi buna 
desfăşurare a unui număr de 13 şedin ţe, din care  12 şedin ţe 
ordinare şi 1 şedin ţă extraordinar ă, şi un num ăr de  157  
şedin ţe ale comisiilor de specialitate în principalele do menii 
de activitate.  
             Dispozi ţiile au fost emise în  deplină concordanţă cu 
prevederile legale şi au urmărit, în principal, punerea în aplicare a 
sarcinilor din domeniul administraţiei publice, aşa cum au reieşit 
din actele normative în vigoare şi din hotărârile Consiliului 
Judeţean Olt, în contextul obiectivelor propuse privind realizarea 
reformei în administraţia publică judeţeană. 
            Obiectivele ţintă privind realizarea reformei administraţiei 
publice judeţene au vizat în principal următorii indicatori de 
performanţă: 
- creşterea autonomiei colectivităţilor locale prin transferul de 

noi responsabilităţi decizionale, precum şi de resurse 
financiare şi patrimoniale, cu respectarea principiului 
subsidiarităţii; 

- creşterea eficienţei instituţionale, simplificarea administrativă şi 
reducerea cheltuielilor curente; 

- creşterea transparenţei în relaţia cu cetăţenii; 
- creşterea calităţii şi accesului la servicii publice. 
            Pentru îndeplinirea  atribu ţiilor proprii  şi a hotărârilor  
Consiliului Judeţean Olt în activitatea pe care am desfăşurat-o, 
am realizat întruniri periodice cu Vicepreşedinţii şi Secretarul 
judeţului,  cu directorii din cadrul aparatului de specialitate şi cei ai 
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului 
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Judeţean Olt şi, când a fost cazul, cu funcţionarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 
            În perioada pentru care este întocmit raportul am 
urmărit realizarea tuturor atribu ţiilor Consiliului Jude ţean Olt 
privind elaborarea şi monitorizarea procedurilor şi 
metodologiilor pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor 
publice care se deruleaz ă la nivelul institu ţiei, în urm ătoarele 
domenii : 
 

Activitatea contabilitate – financiar  
 
     În exercitarea atribu ţiilor de ordonator principal de 
credite , prin compartimentele de specialitate din cadrul Direc ţiei 
Contabilitate – Financiar, Administrativ  în perioada 01 
ianuarie - 31 decembrie 2009 , am respectat dispozi ţiile legale 
privind politicile fiscale şi bugetare, propunerile de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor de credite din subordin e, la care 
se adaug ă cheltuielile pentru activitatea proprie, precum şi 
cheltuielile pentru investi ţii cuprinse în programele de 
investi ţii publice.  
    Am angajat şi utilizat creditele bugetare numai în limita 
prevederilor şi destina ţiilor aprobate. 
    Toate cheltuielile au fost lichidate şi ordonan ţate la 
plată după o analiză a necesităţii şi oportunităţii efectuării 
acestora, fiind vizate de controlul financiar preventiv propr iu. 
    Organizarea şi ţinerea la zi a contabilit ăţii, prezentarea 
la termen a situa ţiilor financiare asupra situa ţiei 
patrimoniului aflat în administrare, a execu ţiei bugetare, 
monitorizarea programului de achizi ţii publice şi a 
programului de investi ţii publice s-a efectuat conform 
prevederilor legale. 
    Proiectele de hot ărâre  şi proiectele de   dispozi ţii  în 
domeniul activităţii economico-financiare a instituţiei pe care 
le-am iniţiat şi care au fost adoptate de Consiliul Jude ţean Olt 
au fost urm ătoarele: 
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• Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 158/26.11.2009  cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 2009 - art. 4 cu privire la aprobarea unei sume 
din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru 
acordarea de daruri cu ocazia sărbătoririi Crăciunului şi a 
Anului Nou;         

• Dispozi ţia nr. 71/04.05.2009  cu privire la modificarea art. 1 
din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 
65/07.04.2008 referitoare la numire comisie de recepţie a 
bunurilor materiale ; 

• Dispozi ţia nr. 133/11.08.2009  cu privire la modificarea 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 
18/04.02.2009 referitoare la desemnare persoane autorizate 
să efectueze operaţiunile privind angajarea, lichidarea şi 
plata cheltuielilor în limitele creditelor aprobate şi a 
veniturilor bugetare posibil de încasat. 

         Prin Dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
nr. 185/03.11.2009  referitoare la inventarierea anuală a 
elementelor de activ şi de pasiv pe anul 2009, am procedat la 
inventarierea patrimoniului public şi privat al jude ţului Olt pe 
anul 2009. 

     Inventarierea a avut ca scop principal stabilirea 
situa ţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv ale 
institu ţiei,  în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care 
oferă o imagine fidel ă a pozi ţiei financiare  şi a performan ţei 
financiare  a instituţiei precum şi a rezultatului patrimonial , 
referitoare la activităţile desfăşurate de Consiliul Judeţean Olt în 
anul 2009. 

     Acordarea drepturilor salariale lunare , demnitarilor, 
personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt şi aparatului permanent de lucru, precum şi virarea 
obliga ţiilor financiar – fiscale ale angajatorului  către bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, s-a făcut 
la termenele legale.  
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    În limita creditelor prev ăzute în buget la art. 20.02 
“Repara ţii curente” s-au realizat urm ătoarele lucr ări: 

• Refacere instala ţie interioar ă de încălzire la sediul 
Consiliului Jude ţean Olt ;  

• Alimentare cu ap ă din re ţeaua oraşului la sediul 
Consiliului Jude ţean Olt ;  

• Reabilitare grupuri sanitare la sediul Consiliului 
Jude ţean Olt ;  

• Zugrăveli şi vopsitorii interioare la sediul CMJ-Olt ;  
• Repara ţii centrale termice la sediul B al ISU-Olt «Matei 

Basarab « ;  
• Repara ţii interioare şi exterioare la cl ădire sediu B al 

ISU –Olt «  Matei Basarab » .  
 Referitor la programul de investi ţii publice  menţionez că, 

în limita creditelor prev ăzute în buget am realizat 
achizi ţionare de  dot ări independente şi studii  de fezabilitate. 

 Din fondul de rulment constituit la nivelul Consili ului 
Jude ţean Olt am finan ţat patru obiective de investi ţii : 

• Reabilitare  sistematizare vertical ă şi împrejmuire la 
vila de protocol; 

• Reamenajarea  clădirii  Centrului de Plasament  Zorile, 
str. Basarabi ; 

• Amenajare  corp sp ălătorie, Spitalul de psihiatrie 
cronici, Schitu ; 

• Extindere pavilion nr. 4 femei, Spitalul de psihiat rie 
cronici, Schit.  

              
Activitatea buget – finan ţe privind aprobarea  bugetului 

propriu, repartizarea pe unit ăţi administrativ teritoriale din 
unele venituri ale bugetului de stat  

 
 În conformitate cu prevederile legale, în calitate  de 
ordonator principal de credite, prin compartimentel e de 
specialitate din cadrul Direc ţiei Buget - Finan ţe, am urm ărit 
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elaborarea proiectului de buget propriu, repartizar ea sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a sumelor 
alocate de Consiliul Jude ţean Olt pentru echilibrarea 
bugetelor locale cât şi stabilirea taxelor şi tarifelor la nivelul 
Consiliului Jude ţean Olt.  

S-a urm ărit: 
- stabilirea taxelor şi tarifelor aprobate prin Hot ărâri ale 

Consiliului Jude ţean Olt, prin majorarea sau indexarea 
cuantumurilor acestora, conform legisla ţiei in vigoare, cu 
aplicabilitate în anul 2009. 
 Pentru anul 2009 proiectul de buget a fost depus l a 
Direc ţia General ă a Finan ţelor Publice Olt în termenul legal. 
 La elaborarea propunerilor pentru noul Proiect de buget 
au fost avute în vedere limitele sumelor prev ăzute în legea 
bugetului de stat. 

 Având în vedere că, pe parcursul exerciţiului bugetar, 
consiliile jude ţene pot aproba rectificarea bugetului propriu 
în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a  rectific ării 
bugetului de stat , precum şi ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorului principal de credite , am 
ini ţiat în baza notelor de fundamentare întocmite de 
compartimentele de specialitate şi aprobate de Comisia de 
buget-finan ţe şi administrarea domeniului public şi privat al 
Jude ţului Olt, urm ătoarele proiecte de hot ărâri :  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 9/29.01.2009  cu privire la 

stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru 
persoane cu handicap pentru anul 2009;  

- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 10/29.01.2009  cu privire 
la stabilirea  costului anual pentru un copil sau tânăr care 
beneficiază de protecţie specială pe anul 2009; 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 11/29.01.2009  cu privire 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, 
pentru anul 2009; 
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- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 12/29.01.2009  cu privire la 
modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe 2008; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 34/19.03.2009  cu privire la 
aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru 
anul 2009, prin care s-a aprobat bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2009, conform anexei nr. 1, bugetul 
insituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt, 
finanţate integral sau parţial din bugetul local pe anul 2009, 
conform anexei nr. 2 la hotărâre, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2009, conform anexei nr. 3 la hotărâre, 
bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local 
pe anul 2009, conform anexei nr. 4 la hotărâre, de asemenea s-a 
aprobat programul de investiţii publice pe anul 2009, prevăzute în 
anexa nr. 5 la hotărâre, listele pentru ,,alte cheltuieli de investiţii 
defalcate, pe categorii de bunuri’’ prevăzute în anexele  5a1 - 5a3 
şi, programele sectoriale de investiţii pe capitole de cheltuieli, 
conform anexelor nr. 6 - 9 la hotărâre. 

De asemenea în anul 2009, sumele destinate pl ăţii 
cotiza ţiei anuale ce decurge din calitatea Consiliului 
Jude ţean Olt de membru al Uniunii Na ţionale a Consiliilor 
Jude ţene din România , contribu ţia la bugetul Agen ţiei pentru 
Dezvoltare Regional ă S-V Oltenia, cotiza ţia la Asocia ţia 
Secretarilor Generali ai jude ţelor din România, Asocia ţia 
Directorilor Economici şi Contabililor din România,  Asocia ţia 
Localit ăţilor şi Zonelor Istorice şi de Art ă din România, 
Asocia ţia Arhitec ţilor �efi de jude ţe din România, Asocia ţia 
Naţional ă a Informaticienilor din Administra ţia Public ă Local ă 
din România, Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitar ă SUD-
VEST Oltenia, Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitar ă ,,Olt 
Eco’’ cât şi plata cotiza ţiei Consiliului Jude ţean Olt ca 
membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv pl ăţii 
eventualelor comisioane bancare în vederea efectu ării 
transferurilor valutare aferente,  se efectueaz ă în cuantumul 
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stabilit de acestea de la cap. 51.02 ,,Autorit ăţi publice şi 
acţiuni externe’’, subcapitolul 51.02.01.03 ,,Autorit ăţi 
executive’’, titlul II ,,Bunuri şi servicii’’ articolul 20.30 ,, Alte 
cheltuieli’’ alineatul 20.30.30 ,,Alte cheltuieli c u bunuri şi 
servicii’’. Totodată s-a aprobat repartizarea sumei de 500 mii lei 
pentru Aşezămintele de cult, pe anul 2009, conform anexei nr. 10 
la Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 34/19.03.2009.   
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr.  35/19.03.2009, cu privire la 
aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul 2009 astfel: 

- 500 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă 
provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile anului 
curent ; 
- 4.525 mii lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii 
conform anexelor nr.1-4 la prezenta hotărâre; 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr.  36/19.03.2009, cu privire la 
repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotelor defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2009 prin care s-a aprobat repartizarea pe unităţi administrativ 
teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009, conform anexei la 
hotărâre; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr.  37/19.03.2009, cu privire la 
repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale şi 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009, prin care s-a 
aprobat repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 
2009, în sumă de 15.972 mii lei, conform anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre;  

Totodat ă s-a aprobat repartizarea pe unit ăţi 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T VA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009, în sum ă de 16.504 
mii lei conform anexei nr.2 la hot ărâre. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 45/23.04.2009  cu privire la 
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
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2009, prin care s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, conform anexei nr.1 la 
hotărâre. 

Totodată s-a aprobat: 
- rectificarea bugetelor instituţiilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Olt, finanţate integral sau parţial din bugetul 
local pe anul 2009, conform anexei nr.2 la hotărâre; 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 46/23.04.2009  cu privire la 
acordarea unui ajutor bănesc persoanelor cu vârsta de peste 100 
ani din judeţul Olt, prin care s-a aprobat acordarea unui ajutor 
bănesc în sumă de 7.000 lei persoanelor cu vârsta de peste 100 
ani din judeţul Olt, persoane enumerate la art.1, alin.(1) din 
hotărâre. 

Cuantumul ajutorului bănesc a fost în sumă de 1.000 
lei/persoană. 

În mod corespunzător s-au diminuat creditele bugetare la 
capitolul  51.02, subcapitolul 51.02.01, paragraful 51.02.01.03 
,,Autorităţi executive’’, titlul 20 cu suma de 7.000 lei şi s-au 
suplimentat cu aceeaşi sumă la capitolul 68.02, subcapitolul 
68.02.50 ,,Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 
sociale’’, titlul 57, articolul 57.02, aliniatul 57.02.01 ,,Ajutoare 
sociale în numerar‘’. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 47/23.04.2009  cu privire la 
aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean 
Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2008, prin care s-a aprobat 
contul de execuţie a bugetului local-venituri al Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2008, conform anexei nr. 1 la hotărâre, 
contul de execuţie a bugetului local-cheltuieli al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2008, conform anexei nr. 2 la hotărâre, 
contul de execuţie a bugetului aparatului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2008, conform anexei nr. 3 la hotărâre, 
contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii-venituri, pe anul 2008 conform anexei 
nr. 4 la hotărâre; contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii-cheltuieli, pe anul 2008 
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conform anexei nr. 5 la hotărâre, contul de execuţie a bugetului 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii-venituri pe anul 2008, conform anexei nr. 6 la hotărâre, 
contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii-cheltuieli pe anul 2008, 
conform anexei nr. 7 la hotărâre, contul de execuţie a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile-venituri pe anul 2008, conform 
anexei nr. 8 la hotărâre,  contul de execuţie a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile-cheltuieli pe anul 2008, conform anexei 
nr. 9 la hotărâre, contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor 
evidenţiate în afara bugetului local-venituri pe anul 2008, conform 
anexei nr. 10, contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor 
evidenţiate în afara bugetului local-cheltuieli pe anul 2008, 
conform anexei nr. 11 la hotărâre, contul de execuţie a 
donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2008, conform 
anexei nr. 12 la hotărâre, contul de execuţie a bugetului creditelor 
interne-cheltuieli pe anul 2008, conform anexei nr. 13 la hotărâre, 
bilanţul contabil pe anul 2008, conform anexei nr. 14 la hotărâre, 
contul de rezultat patrimonial pe anul 2008, conform anexei nr. 15 
la hotărâre. Totodată s-a mai aprobat situaţia fluxurilor de 
trezorerie pe anul 2008, conform anexei nr. 16 la hotărâre, şi 
situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor pe 
anul 2008, conform anexei nr. 17 la hotărâre. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 71/28.05.2009  cu privire la 
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2009, prin care s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, conform anexei nr. 1 la 
hotărâre. Totodată s-a aprobat: 
- rectificarea bugetelor instituţiilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Olt, finanţate integral sau parţial din 
bugetul local pe anul 2009, conform anexei nr. 2 la hotărâre. 

- rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, 
conform anexei nr. 3 la hotărâre. 

- lista poziţiei ,,alte cheltuieli de investiţii’’ defalcată pe categorii 
de bunuri la capitolul 51.02 ,, Autorităţi publice şi acţiuni 
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externe’’ subcapitolul 51.02.0103 ,,Autorităţi executive’’, 
conform anexei nr. 4 la hotărâre. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr.  72/28.05.2009, pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 35/19.03.2009 
cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul 2009 
astfel H.C.J. nr.35/19.03.2009 s-a modificat după cum urmează: 
 1. Art.1 S-a aprobat utilizarea fondului de rulment pe anul 
2009 astfel: 
 -    440 mii le pentru acoperirea temporară a golului de casă 
provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile anului curent; 
 -    4.585 mii lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii 
conform anexelor nr.1 – 4 
 2. Anexa nr.1 ,,Reamenajare clădire Centru de Plasament 
,,Zorile’’, str. Basarabilor’’ s-a modificat şi s-a înlocuit cu anexa la 
hotărâre. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 75/28.05.2009  cu privire la 
completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
46/23.04.2009 cu privire la acordarea unui ajutor bănesc 
persoanelor cu vârsta de peste 100 ani din judeţul Olt,  astfel 
H.C.J nr.46/23.04.2009 s-a completat şi s-a modificat după cum 
urmează: 

1. După alin (2) al art.1 s-a introdus alin (21) cu următorul 
cuprins: 

,, (21) Preşedintele Consiliului Judeţean Olt se 
împuterniceşte să acorde ajutoare băneşti în cuantumul 
prevăzut la alin. (2) persoanelor neînscrise la alin. (1), care au 
vârsta de peste 100 ani şi domiciliul în judeţul Olt’’. 

2. Alin.(3) al art. 1 s-a modificat şi are următorul cuprins: 
3. În mod corespunzător se diminuează creditele bugetare la 

capitolul  51.02, subcapitolul 51.02.01, paragraful 51.02.01.03 
,,Autorităţi executive’’, titlul 20 cu suma de 25.000 lei şi se 
suplimentează cu aceeaşi sumă la capitolul 68.02, subcapitolul 
68.02.50 ,,Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 
sociale’’, titlul 57, articolul 57.02, aliniatul 57.02.01 ,,Ajutoare 
sociale în numerar” 
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- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 92/30.06.2009  cu privire la  
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2009, prin care s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, conform anexei nr.1 la 
hotărâre. Totodată s-a aprobat rectificarea bugetelor instituţiilor 
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt, finanţate 
integral sau parţial din bugetul local pe anul 2009, conform anexei 
nr. 2 la hotărâre. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 93/30.06.2009, cu privire la 
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, prin care s-a aprobat 
alocarea sumei de 10.000 lei din Fondul de rezervă la dispoziţia  
Consiliului Judeţean Olt, în vederea acordării unui ajutor umanitar 
pentru doamna Stoica Dalia, născută la data de 29.12.1974, cu 
domiciliul în oraşul Piatra Olt, str.Depozitelor, nr.30, judeţul Olt. 
  Suma alocată va fi utilizată pentru procurarea de materiale 

de construcţii şi pentru lucrări la casa proprietate personală a 
familiei doamnei Stoica Dalia, casă care în prezent nu oferă 
condiţii de locuit. 

  Totodată se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2009, Consiliului Local Drăgăneşti - Olt pentru Muzeul 
Câmpia Boianului. 

  În mod corespunzător se diminuează creditele la cap. 54.02 
,,Alte servicii publice generale’’, subcap. 54.02.05 ,,Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale’’, titlul 50 
,,Fonduri de rezervă’’, articolul 50.04 ,,Fond de rezervă bugetară 
la dispoziţia autorităţilor locale’’, cu suma de 10.000 lei şi la titlul 
51 ,,Transferuri între unităţi ale administraţiei publice’’, articolul 
51.01.24 ,,Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene 
pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate’’ cu suma de 5.000 lei 
şi se suplimentează creditele cu suma de 10.000 lei la 
cap.68.02 ,,Asigurări şi asistenţă socială’’, subcapitolul 68.02.50 
,, Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale’’, 
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titlul 57 ,, Asistenţa socială’’ , articolul 57.02.01,, Ajutoare 
sociale în numerar’’. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 99/23.07.2009, cu privire la 
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, prin care s-a aprobat 
alocarea sumei de 184.000 lei din Fondul de rezervă la dispoziţia  
Consiliului Judeţean Olt prevăzută în bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2009 în vederea înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale, după cum urmează: 
  - Comuna Tia Mare - 80.000 lei 
  - Comuna Priseaca - 74.000 lei 
  - Comuna Curtişoara - 30.000 lei 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 117/27.08.2009  cu privire 
la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2009, prin care s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, conform anexei nr.1. 
Totodată s-a aprobat  rectificarea bugetelor instituţiilor publice de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt, finanţate integral sau 
parţial din bugetul local pe anul 2009, conform anexei nr.2 la 
prezenta hotărâre, lista poziţiei ,,Alte cheltuieli de investiţii’’ 
defalcată pe categorii de bunuri repartizate la capitolul 68.10 ,, 
Asigurări şi asistenţă socială’’, subcapitolul 68.10.04 ,,Asistenţă 
acordată persoanelor vârstnice’’ pe anul 2009, conform anexei 
nr.3 la prezenta hotărâre; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 118/27.08.2009, cu privire 
la alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, prin care s-a 
aprobat alocarea sumei de 811 mii lei din Fondul de Rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, după 
cum urmează: 

- Consiliului Local Drăgăneşti Olt, pentru Muzeul Câmpia 
Boianului, suma de 10 mii lei; 

- Consiliului Local Dăneasa, pentru expoziţia de 
etnografie, suma de 5 mii lei; 
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- Consiliului Local Scorniceşti, pentru proiectul Extinderea 
şi reabilitarea sistemelor de apă şi apa uzată în judeţul 
Olt, suma de 169 mii lei ; 

- Consiliului Local Drăgăneşti-Olt, pentru proiectul 
Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată 
în judeţul Olt, suma de 289 mii lei; 

- Consiliului Local Piatra-Olt, pentru proiectul Extinderea şi 
reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt, 
suma de172 mii lei; 

- Consiliului Local Potcoava, pentru proiectul Extinderea şi 
reabilitarea sistemelor de apă şi apa uzată în judeţul Olt, 
suma de 166 mii lei ; 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 127/24.09.2009  cu privire 
la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2009, prin care s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, conform Anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. Totodată s-a aprobat rectificarea bugetelor 
instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt, 
finanţate integral sau parţial din bugetul local pe anul 2009, 
conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 149/29.10.2009  cu privire 
la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2009, prin care s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, conform anexei nr.1.  

Totodată s-a aprobat: 
- rectificarea bugetelor instituţiilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Olt, finanţate integral sau parţial din 
bugetul local pe anul 2009, conform anexei nr.2; 

- rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, 
conform anexei nr.3; 

- listele poziţiei ,,alte cheltuieli de investiţii’’ defalcată pe 
categorii de bunuri la capitolul 67.10 ,, Cultură, recreare şi 
religie’’ subcapitolul 67.10.03.05 ,,�coli populare de arte şi 
meserii’’,  şi capitolul 68.08 ,,Asigurări şi asistenţă socială’’, 
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subcapitolul 68.08.06 ,,Asistenţă socială pentru familie şi 
copii’’ conform anexelor nr. 4 – 5; 

- fişele obiectivelor de investiţii:  
1. Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 
2. Modernizarea Centrului de recuperare personal cu 

handicap Cezieni; 
3. Reabilitare şi modernizare Drum Judeţean DJ 648, limită 

judeţ Vâlcea – Vitomireşti; 
4. Reabilitare şi modernizare Drum Judeţean DJ 604, km 

36+797-74+749, judeţul Olt; 
5. Bursă de cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt; 
6.  Reabilitarea şi dotarea �colii Profesionale Speciale Balş; 
7.  Reabilitarea şi dotarea �colii Speciale Ajutătoare Balş 

conform anexelor nr.6 – 12; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 150/29.10.2009, cu privire 
la acordare premii pentru elevii din judeţul Olt participanţi la 
Olimpiadele şi Concursurile Internaţionale în anul 2009, prin care 
s-a aprobat suma de 20 mii lei pentru premierea elevilor din 
judeţul Olt participanţi la Olimpiadele şi Concursurile 
Internaţionale în anul 2009, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Plata premiilor prevăzute la art. 1 se face de la capitolul 
65.02 ,,Învăţământ’’ , subcapitolul 65.02.50 ,, Alte cheltuieli în 
domeniul învăţământului’’ ,  titlul II ,,Bunuri şi servicii’’; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 154/10.11.2009, cu privire 
la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, prin care s-a aprobat 
alocarea sumei de 4.169 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Consiliului Judeţean Olt prevăzută în bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009 pentru asigurarea 
cheltuielilor de funcţionare ale autorităţilor administraţiei publice 
locale, potrivit anexei la hotărâre. 

Totodată s-a aprobat alocarea sumei de 20 mii lei din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia  Consiliului Judeţean Olt 
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prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2009 în vederea acordării unui ajutor umanitar pentru domnul 
Ghencea Zefir Berzovis. Suma alocată a fost utilizată pentru 
tratamentul domnului Ghencea Zefir Berzovis diagnosticat cu 
miastenia gravis. 

În mod corespunzător s-au diminuat creditele la capitolul 
54.02 ,,Alte servicii publice generale’’, subcapitolul 54.02.05 
,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale’’, titlul 
V ,,Fondul de rezervă bugetară’’, articolul 50.04 ,,Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale’’ cu suma de 20 
mii lei şi se suplimentează cu aceeaşi sumă la capitolul 68.02 
,,Asigurări şi asistenţă socială’’ subcapitolul 68.02.50 ,,Alte 
cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale’’, titlul IX 
,,Asistenţă socială’’, articolul 57.02.01 ,,Ajutoare sociale în 
numerar’’. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 158/26.11.2009  cu privire 
la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2009 , prin care s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, conform anexei nr.1 la 
hotărâre. Totodată s-a aprobat rectificarea bugetului fondurilor 
externe nerambursabile, conform anexei nr.2 la hotărâre. 

De asemenea cu ocazia sărbătoririi Crăciunului şi a Anului 
Nou s-au acordat daruri copiilor şi persoanelor adulte beneficiari 
ai serviciului rezidenţial, familial şi de zi, din structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, precum şi 
a grupurilor organizate de copii care au colindat la sediul 
Consiliului Judeţean Olt. 

Darurile pentru persoanele prezentate mai sus  s-au acordat 
din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt, în limita sumei de 
50 mii lei de la capitolul 51.02 ,,Autorităţi publice şi acţiuni 
externe’’, titlul II - ,,Bunuri şi servicii‘’;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr.  164/22.12.2009 cu privire 
la aprobare taxe pentru anul 2010, prin care s-au aprobat taxele 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în 
domeniul urbanismului şi construcţiilor precum şi pentru folosirea 
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mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru anul 2010, conform 
anexei nr.1 la hotărâre; 

Totodată se majorează cu 10% faţă de nivelul anului 2009 
taxele pentru diverse servicii efectuate în cadrul compartimentelor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt, conform anexei nr.2 la 
hotărâre. Sumele obţinute din încasarea taxelor prevăzute la art. 
1 şi art. 2 din hotărâre constituie venituri la bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt ; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr.  165/22.12.2009 cu privire 
la majorarea tarifelor de baza lunare pe metru pătrat la chiriile 
pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţe, aflate în domeniul public al judeţului, pentru anul 2010; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 166/22.12.2009, cu privire 
la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt şi a microbuzului  din parcul auto propriu pe anul 
2010, prin care s-a aprobat tariful de închiriere a sălii de 
conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2010, în sumă 
de 70 lei/oră. Pe lângă tariful stabilit la art.1 alin.(1) din hotărâre 
s-a aprobat un tarif suplimentar de 10 lei/oră, pentru utilizarea în 
sala de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt a sistemului video de 
proiecţie – prezentări. Totodată s-a aprobat tariful de închiriere a 
microbuzului marca IVECO Daily cu o capacitate de 19+1 locuri, 
din parcul auto propriu al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 
2010, în sumă de 1 leu/km. 
 Sumele obţinute din închirierea sălii de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu 
al Consiliului Judeţean Olt constituie venituri ale bugetului propriu 
al Consiliului Judeţean Olt ; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 168/22.12.2009  cu privire 
la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2009, prin care s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, conform anexei nr.1 la 
hotărâre. Totodată s-a aprobat rectificarea bugetelor instituţiilor 
publice de sub autoritatea Consilului Judeţean Olt, finanţate 
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integral sau parţial din bugetul local pe anul 2009, conform Anexei 
nr. 2 la hotărâre; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr. 169/22.12.2009, cu privire 
la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, prin care s-a aprobat 
alocarea sumei de 24 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009, Consiliului Local al 
Comunei Bălteni pentru înscrierea în cartea funciară a terenului 
situat în tarlaua 14 de pe raza comunei Bălteni, în vederea 
promovării proiectului ,,Sistem integrat al deşeurilor în judeţul Olt 
– Depozit  Ecologic Bălteni’’. 
         În anul 2009 am emis urm ătoarele dispozi ţii:  
● Dispozi ţia nr. 27/23.02.2009 cu privire la casarea unor 
mijloace fixe şi constituirea comisiei de casare la Muzeul 
Judeţean Olt; 
● Dispozi ţia nr. 100/17.06.2009 cu privire la casarea unor 
mijloace fixe şi obiecte de inventar şi constituirea comisiei de 
casare din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului’’; 
● Dispozi ţia nr. 111/03.07.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. III 2009 la Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, 
Muzeul Judeţean Olt, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt; 
● Dispozi ţia nr. 119/16.07.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. III 2009 la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
● Dispozi ţia nr. 135/12.08.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. III 2009 la  Biblioteca Judeţeană ,,Ion 
Minulescu’’, Serviciul Judeţean de Pază Olt; 
● Dispozi ţia nr. 140/17.08.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. III 2009 la Muzeul Judeţean Olt, 
Serviciul Judeţean de Pază Olt; 



 19

● Dispozi ţia nr. 147/25.08.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. AII 2009 la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
● Dispozi ţia nr. 150/07.09.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. III 2009 la Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Olt, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt. 
● Dispozi ţia nr. 161/22.09.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. III 2009 la Centrul Judeţean de Resurse 
şi de Asistenţă Educaţională Olt, Biblioteca Judeţeană ,,Ion 
Minulescu’’ Slatina, �coala Populară de Arte şi Meserii, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
● Dispozi ţia nr. 163/28.09.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. III 2009 la Biblioteca Judeţeană ,,Ion 
Minulescu’’, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt. 
● Dispozi ţia nr. 165/30.09.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. III 2009 la Ansamblul Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Doina Oltului’’; 
● Dispozi ţia nr. 176/21.10.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare in trim. III 2009 la Centrul Judeţean de Resurse 
şi de Asistenţă Educaţională Olt, �coala Specială cu clasele 
I-VIII Balş; 
● Dispozi ţia nr. 181/30.10.2009 cu privire la aprobarea 
scoaterii din funcţiune a unor active fixe corporale, casarea unor 
bunuri materiale, altele decât activele fixe corporale şi 
constituirea comisiei de casare la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
● Dispozi ţia nr. 199/18.11.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare in trim. IV 2009 la Biblioteca Judeţeană ,,Ion 
Minulescu’’, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, Muzeul 
Judeţean Olt, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Olt; 
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● Dispozi ţia nr. 208/14.12.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. IV 2009 la Biblioteca Judeţeană ,,Ion 
Minulescu’’ Slatina, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, Muzeul Judeţean Olt, Centrul Judeţean 
de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt, �coala de Arte şi 
Meserii Slatina, �coala de Arte şi Meserii, Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Populaţiei Olt, �coala cu clasele I-VIII Balş; 
● Dispozi ţia nr. 209/14.12.2009 cu privire la aprobarea 
scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi a unor bunuri 
materiale, altele decât activele fixe şi constituirea comisiei de 
casare la Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu’’ Slatina; 
● Dispozi ţia nr. 211/18.12.2009 cu privire la aprobarea 
scoaterii din funcţiune a unor active fixe corporale, casarea unor 
bunuri materiale, altele decât activele fixe corporale şi 
constituirea comisiei de casare la �coala de Arte şi Meserii 
Balş; 
● Dispozi ţia nr. 213/23.12.2009 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trim. IV 2009 la Biblioteca Judeţeana ,,Ion 
Minulescu’’ Slatina, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Populaţiei 
Olt. 
 

      Activitatea în domeniul tehnic şi investi ţii:     
 
Activitatea Serviciul  Tehnic, Investi ţii  în anul 2009  : 
- Activitatea prioritar ă a Serviciului  Tehnic, Investi ţii  în anul 
2009 a constat în administrarea drumurilor de interes 
jude ţean, în conformitate cu Ordonan ţa Guvernului nr. 43 
/1997 privind regimul drumurilor, republicat ă, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare . Acest lucru s-a realizat  prin 
elaborarea şi asigurarea derul ării programelor anuale de 
lucr ări privind între ţinea, repararea şi modernizarea 
drumurilor publice, efectuarea recep ţiei  lucr ărilor, urm ărirea 
comport ării în timp a lucr ărilor executate ; 
- realizarea  investi ţiilor pentru lucr ările  publice, decontarea  
şi recep ţia acestora conform contractelor încheiate , 
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urmărirea comport ării în timp a lucr ărilor, acordarea la cerere  
de asisten ţă tehnic ă prim ăriilor comunelor şi ora şelor din 
jude ţ, urmărindu-se aplicarea corect ă a legisla ţiei în vigoare 
privind investi ţiile; 
- pentru buna desfăşurare a  activităţii  Serviciului Tehnic, 
Investi ţii , am emis  un num ăr de  10 dispozi ţii ; 
- în  ceea ce priveşte activitatea  de administrare a drumurilor  
şi investi ţiilor, în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2009 , 
am  îndeplinit  atribuţiile privind   realizarea  tuturor lucr ărilor  de 
între ţinere şi repara ţii a drumurilor jude ţene sau comunale şi 
a investi ţiilor, cuprinse în programele anuale aprobate, dup ă 
cum urmeaz ă : 
   A.  Din  bugetul propriu al Consiliului Jude ţean Olt  şi din 
TVA  au fost realizate lucr ări în valoare de  16.679.505,22  lei 
constând în : 
- întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice pe 24 drumuri judeţene;  
- întreţinere drumuri  pietruite pe 25 drumuri judeţene;  
- întreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi hidraulici pe DJ 677 şi DJ 
657;   
- lucrări  de siguranţa circulaţiei  pe drumuri judeţene ( întreţinere 
borne  kilometrice, aprovizionare şi montare indicatoare rutiere, 
marcaje rutiere );  
- întreţinere poduri şi podeţe  pe 3 drumuri judeţene;  
- întreţinere pe timp de iarnă a tuturor celor 40  de drumuri 
judeţene;  
- tratamente bituminoase pe DJ 644;   
- covoare bituminoase pe 13 drumuri judeţene  (26,85 km);  
- covoare bituminoase duble pe DJ 546 A;  
- îmbrăcăminte  bituminoase uşoare pe DJ 544;  
- ranforsări cu lianţi hidraulici pe DJ 643C, DJ653, DJ657  
- servicii de proiectare pentru siguranţa circulaţiei.      
  B.    În cadrul Programului  de pietruire, reabil itare şi/sau  
asfaltare a drumurilor de interes local, finan ţat conform 
Hotărârii Guvernului 577/1997 pentru aprobarea programu lui 
de pietruire al drumurilor comunale, alimentarea cu  apă a 
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satelor, conectarea satelor la re ţeaua de electrificare şi la 
reţele telefonice, republicat ă,  cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, au fost realizate lucr ări de modernizare  şi 
asfaltare, în valoare de 8.700.000 lei pe urm ătoarele drumuri: 
DC 141, DC58, DC90, DC4, DC13, DC21, DC92, DC124, DC95, 
DC 7, DJ544, DJ 679, DC 2A, DC 38, DC 68, DC 9B, DC  10, DC 
129, DC 3, DC 45 şi DC 192. 
  C. Au fost realizate şi lucr ări de  alimentare cu ap ă a satelor  
în urm ătoarele localit ăţi : Poboru, Izvoarele, Leleasca, Vîlcele,  
Tătuleşti, Bălteni, Bucini şu, Tufeni, Osica de Jos, Sl ătioara 
Colone şti, Sîrbii M ăgura, Opta şi Măgura, Corbu, Oboga, C ălui  
şi Mihăeşti . 
   D. În domeniul investi ţiilor  şi   lucr ărilor   publice au fost 
realizate urm ătoarele lucr ări :  
- extindere pavilion nr. 4 femei  – Spitalul de psihiatrie  Schitu, în 
valoare de 622.522 lei; 
- reabilitare  şi sistematizare vertical ă şi împrejmuire la vila 
de protocol   în valoare de 531.400  lei; 
- repara ţii interioare şi exterioare la ISU  Olt în valoare de 
38.876 lei; 
- refacere instala ţie interioar ă de încalzire la sediul C.J. Olt  în 
valoare de 270.000  lei; 
- alimentare cu ap ă din re ţeaua oraşului, la sediul C.J. Olt   în 
valoare de 21.413 lei;  
- reabilitare grupuri sanitare la sediul C.J. Olt  în valoare de 
108 587 lei;  
- zugrăveli şi vopsitorii interioare la sediul C.J. Olt   în valoare 
de 27.000 lei; 
- reamenajarea cl ădirii centrului de plasament Zorile -  Slatina  
în valoare de 3.022.452 lei. 
Activitatea Serviciului Administrarea Patrimoniului , U.L.M. şi 
Protec ţia Mediului în anul 2009:  

În perioada 01.01.2009 – 31.12.2009,  au fost iniţiate 
următoarele Proiecte de  hot ărâri privind administrarea 
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domeniului public şi privat al jude ţului, aprobate de Consiliul 
Jude ţean Olt:  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 53/23.04.2009  cu 
privire la trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului  Olt 
şi din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi  
Protecţia Copilului Olt, în  domeniul public al oraşului Balş şi  în 
administrarea   Consiliului Local al oraşului Balş; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 54/23.04.2009 cu 
privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 110/2008; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 55/23.04.2009  cu 
privire la aprobare destinaţie imobil; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 56/23.04.2009  cu 
privire la schimbare sediu pentru Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 57/23.04.2009  cu 
privire la trecerea din domeniul public al judeţului Olt, în domeniul 
privat al judeţului Olt, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, în 
vederea concesionării;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 58/23.04.2009  cu 
privire la aprobare transmitere terenuri; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 101/23.07.2009 cu 
privire la aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al 
oraşului Balş şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului 
Balş, în  domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea  �colii 
de Arte şi Meserii Balş (pentru elevi cu deficienţă mintală); 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 124/24.09.2009 cu 
privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
judeţului Olt  a unui imobil şi aprobarea vânzării acestuia prin 
licitaţie publică; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 137/29.10.2009  cu 
privire la aprobare închiriere prin licitaţie publică, a unui spaţiu din 
domeniul public al judeţului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 138/29.10.2009 cu 
privire la dare în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă 
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Socială şi Protecţia Copilului Olt, a unor imobile din domeniul 
public al judeţului Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 139/29.10.2009 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 9/25.01.2007 cu 
privire la aprobare trecere din domeniul public al comunei Vişina 
în domeniul public al judeţului Olt a unui imobil; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 155/26.11.2009 cu 
privire la stabilire redevenţă pentru concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 162/22.12.2009 cu 
privire la schimbare sediu pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă 
a Persoanelor Olt. 
Am emis urm ătoarele Dispozi ţii : 
- Dispozi ţia nr. 204/30.11.2009  cu privire la constituire comisie 
pentru  predarea unor bunuri imobile; 
- Dispozi ţia nr. 205/30.11.2009  cu privire la constituirea comisiei 
de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de închiriere 
şi vânzare – cumpărare a unor spaţii şi imobile aparţinând 
patrimoniului judeţului Olt. 
De asemenea au fost aprobate urm ătoarele protocoale:  
- Protocolul nr. 3027/14.04.2009 cu privire la predarea – 
primirea obiectivului de investiţii „Reabilitare lift, Spitalul de 
pneumoftiziologie Scorniceşti”; 
- Protocolul nr. 3028/14.04.2009  cu privire la predarea – 
primirea obiectivului de investiţii „Amenajare clădire 
administrativă, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, judeţul 
Olt”; 
- Protocolul nr. 3112/16.04.2009 cu privire la predarea – 
primirea unor imobile în municipiul Caracal, jud. Olt; 
- Protocolul nr. 5300/02.07.2009 cu privire la predarea – 
primirea unor imobile situate în oraşul Balş, judeţul Olt; 
- Protocolul nr. 5301/02.07.2009 cu privire la predarea – 
primirea unor imobile situate în oraşul Balş, judeţul Olt; 
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- Protocolul nr. 9821/2929 din 30.11.2009  de predare - primire  
a obiectivelor de alimentare cu apă a localităţilor Dienci 
Vlăngăreşti şi Vultureşti,  comuna Vultureşti, judeţul Olt; 
- Protocolul nr. 10167/14.12.2009 cu privire la predarea – 
primirea unui spaţiu închiriat; 
- Protocolul nr. 10242/16.12.2009 cu privire la predarea – 
primirea terenului în suprafaţă de 1319 m.p. situat în municipiul 
Slatina, str. Aleea Tineretului, nr. 1A, judeţul Olt. 
 Inventarul bunurilor  care aparţin domeniului public al 
judeţului Olt , atestat  prin Hotărârea de Guvern nr. 1355/2001, 
privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, a suferit 
numeroase modificări şi completări. 

Am avizat şi coordonat întocmirea unor documenta ţii, 
note de fundamentare,  precum şi transmiterea unor actualizări 
privind Proiecte de Hotărâri de Guvern şi au fost primite 
adrese de înaintare de la mai multe localit ăţi din jude ţul Olt, 
care apoi au fost transmise c ătre Ministerul Administra ţiei şi 
Internelor pentru modificarea, completarea şi atestarea 
Inventarului bunurilor care apar ţin domeniului public al 
jude ţului Olt, pentru urm ătoarele localit ăţi:  

1. Anexa nr. 2 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Municipiului Slatina; 

2. Anexa nr. 6 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al  oraşului Drăgăneşti - Olt; 

3. Anexa nr. 7 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al  oraşului Piatra-Olt; 

4. Anexa nr. 9 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Baldovineşti; 

5. Anexa nr. 12 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Bîrza; 

6. Anexa nr. 14 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Brastavăţu; 

7. Anexa nr. 25 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Cungrea; 
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8. Anexa nr. 32 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei   Dobrun; 

9. Anexa nr. 35 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei   Fălcoiu; 

10. Anexa nr. 52 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei   Morunglav; 

11. Anexa nr. 56 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei   Oboga; 

12. Anexa nr. 63 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei   Pleşoiu; 

13.  Anexa nr. 69  - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei   Rotunda. 

14.  Anexa nr. 75  - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Slătioara. 

15.  Anexa nr. 81  - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Studina. 

16.  Anexa nr. 85 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Teslui. 

17.  Atestarea domeniului public al comunei Bălteni – 
Anexa nr. 104; 

18. Atestarea domeniului public al comunei Găvăneşti – 
Anexa nr. 105; 

19. Atestarea domeniului public al comunei Grădinile – 
Anexa nr. 106; 

20. Atestarea domeniului public al comunei Sîrbii-Măgura – 
Anexa nr. 107; 

Documenta ţiile de la comunele men ţionate anterior au 
stat la baza emiterii Hot ărârii de Guvern nr. 476 din 22. 
04.2009 privind modificarea şi completarea Hot ărârii 
Guvernului nr. 1355/2001 . 

În această perioadă am avizat, pentru localităţile din judeţul 
Olt, un număr de 98 adeverin ţe  privind modificarea şi 
completarea Inventarului domeniului public al  localităţilor din 
judeţul Olt, care le-au fost necesare pentru susţinerea  şi 
realizarea unor investi ţii  în cadrul Programului Na ţional de 
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Dezvoltare Rural ă, Măsura 322 şi  Programului Na ţional de 
îmbun ătăţire a calit ăţii mediului prin realizarea de spa ţii 
verzi în localit ăţi. 

Activitatea Compartimentului Autoritatea Jude ţeană de 
Transport în anul 2009 :  
      În perioada 01.01.2009 - 31.12.2009 au fost ini ţiate 
următoarele Proiecte de hot ărâri, privind Compartimentul 
Autoritatea Jude ţeană de Transport, aprobate în şedin ţe ale 
Consiliului Jude ţean Olt şi care au devenit Hot ărâri : 
     - Hotărârea nr. 8 din 29.01.2009  cu privire la aprobare tarife 
pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale; 
     - Hotărârea nr. 31 din 19.03.2009  cu privire la atribuirea în 
gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul 
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, 
pentru perioada 2008 – 2011 şi aprobarea modelului contractului 
de delegare a gestiunii Serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate în judeţul Olt; 
      - Hotărârea nr. 43 din 23.04.2009  cu privire la aprobarea 
tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport pentru 
trasee judeţene cuprinse în Programul de transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 
– 2011. 
- s-a coordonat întocmirea şi semnarea contractelor de 
delegare a gestiunii Serviciului de transport publi c jude ţean 
de persoane prin curse regulate în jude ţul Olt.  
- pe parcursul anului 2009 s-a realizat „Studiu de trafic privind 
fluxul de c ălători în jude ţul Olt cât şi anticiparea evolu ţiei 
acestuia pe o perioad ă medie de 10 ani”. 
- au fost emise un num ăr de 3  licen ţe de traseu  pentru 
serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale.                                             
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Activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului:  
 

    În baza organigramei şi a Regulamentului Intern de 
Organizare şi Func ţionare a aparatului de specialitate al 
Consiliului Jude ţean Olt, aprobate prin hot ărâre de Consiliul 
Jude ţean Olt, personalul din cadrul compartimentului 
ARHITECT �EF AL JUDEŢULUI a urm ărit aplicarea m ăsurilor 
necesare pentru preg ătirea şi desf ăşurarea în condi ţii optime 
a lucr ărilor în domeniul  urbanismului şi amenaj ării 
teritoriului.  Activitatea compartimentului ARHITEC T �EF AL 
JUDEŢULUI  este coordonat ă de arhitectul şef al jude ţului, 
subordonat direct  vicepre şedintelui  Consiliului Jude ţean 
Olt. 
             Activitatea compartimentului ARHITECT �EF AL 
JUDEŢULUI în perioada ianuarie - decembrie 2009 : 
-  au fost verificate  208 documenta ţii de urbanism, în 
vederea eliber ării certificatelor de urbanism, 57 documenta ţii 
pentru eliberarea autoriza ţiilor de construire, 13 documenta ţii 
pentru eliberarea autoriza ţiilor de desfiin ţare şi pentru toate 
acestea  au fost  emise 20 dispozi ţii ale Pre şedintelui.  
- s-a acordat asisten ţă tehnic ă de specialitate  instituţiilor 
publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, unităţilor 
administrativ - teritoriale din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice şi 
juridice care au solicitat, cu privire la pregătirea documentaţiilor în 
vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de 
construire; 
- s-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor urbanistice generale  la 
toate localităţile şi s-au  repartizat sumele alocate de Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în valoare de 55.000 
lei pentru  anul 2009, la localităţile care erau în stadiu avansat de 
execuţie a lucrărilor ;   
- de asemenea, în această perioadă , în domeniul urbanismului şi 
amenajării teritoriului s-a urmărit respectarea prevederilor Legii 
nr. 50/1991, privind autorizarea execut ării lucr ărilor de 
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construc ţii, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare  şi a Legii 350/2001 privind  amenajarea teritoriului 
şi urbanismul , cu modific ările şi complet ările ulterioare,  
efectuându-se controale tematice  în aproximativ 80 % din 
localit ăţile jude ţului şi punându-se accentul pe solu ţionarea 
aspectelor semnalate în Notele de constatare anteri oare;  
- s-a verificat şi urmărit modul de încasare a taxelor legale  
privind eliberarea autoriza ţiilor de construire şi desfiin ţare, 
actualizarea acestora  şi trimiterea adreselor către beneficiarii de 
autorizaţii care nu au regularizat taxa de autorizare în termenul de 
valabilitate al acesteia; 
- s-a finalizat realizarea   hărţilor de risc la alunec ări pentru 
cele 24 localit ăţi din jude ţul Olt care sunt supuse unor astfel de 
riscuri; 
- s-au verificat  17 documenta ţii (atât partea scrisă cât şi 
amplasamentul) depuse în vederea avizării de către Comisia 
Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului care 
funcţionează în cadrul Consiliului Judeţean Olt pentru realizare 
Plan Urbanistic Zonal, în diferite localităţi din judeţ; 
- s-au emis un număr de 4 hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt 
cu privire la Instituirea regimului de arie natural protejat ă a 
unor elemente ale cadrului natural  în comunele: Celui, Dobrin, 
Grădinari şi Fălcoiu; 
- s-a emis Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt  pentru înfiin ţarea 
comisiei socio-economice de examinare şi avizare a 
implant ării structurilor de vânzare cu am ănuntul , în vederea 
avizării executării obiectivului spa ţiu comercial pentru vânzarea 
de produse alimentare, tip LIDL, î n municipiul Slatina; 
- s-a întocmit un număr de 24 de răspunsuri la scrisori şi 
sesiz ări ale cet ăţenilor; 
- s-a organizat în luna august 2009, împreună cu Asociaţia 
Localităţilor şi zonelor istorice şi de artă din România şi cu Muzeul 
Judeţean Olt, expoziţia de pictură Capodopere Arhitecturale 
Româneşti – o întoarcere în timp; 
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- s-a eliberat un num ăr de 3 titluri de proprietate conform 
Hotărârii de Guvern nr. 834/1991  privind stabilirea şi evaluarea 
unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare ; 
- pentru toate documenta ţiile depuse la Consiliul Jude ţean 
Olt la compartimentul urbanism s-a încasat în anul 2009 la 
bugetul propriu suma de 56.220 lei . 

 
Compartimentul unitatea de implementare a proiectel or:  

 
        În anul 2009 au fost elaborate şi aprobate în Consiliul 
Jude ţean urm ătoarele hot ărâri privind proiectele de Protec ţia 
Mediului şi Servicii Comunitare de Utilit ăţi Publice :  
- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr. 13/29.01.2009  – 

privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Oltul” la care Consiliul Judeţean 
Olt este membru asociat. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 14/29.01.2009  - 
privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Oltul” respectiv comunele: Bîrza, 
Slatioara, Brebeni, Perieţi, Corbu, Studina, Nicolae Titulescu, 
Cungrea, Vitomiresti, Giuvărasti şi Dobrosloveni. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 48/23.04.2009 –  cu 
privire la aprobarea plăţii cotizaţiei pe trimestrele I si II din anul 
2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 49/23.04.2009 – 
privind aprobarea transmiterii unei suprafeţe de 30 ha de teren 
din domeniul public al Comunei Bălteni si din administrarea 
Consiliului Local al Comunei Bălteni, Judeţul Olt, în 
administrarea Consiliului Judeţean Olt. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 73/28.05.2009  – 
privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Oltul” respectiv: oraşele Corabia si 
Balş si comunele Vădăstriţa, Ianca, �opârliţa si Stoeneşti. 
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- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 74/28.05.2009   - cu 
privire la aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul 2009 a Consiliului 
Judeţean Olt pentru  susţinerea activităţii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 100/23.07.2009   - 
privind aprobarea Contractului de asociere dintre Judeţul Olt si 
celelalte unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Olt, având 
ca obiect realizarea proiectului de interes comun “Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Olt”. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 125/24.09.2009  - 
privind participarea Consiliului Judeţean Olt la „Programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 
agricole degradate”. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 129/24.09.2009   - 
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii: „Montare 
sistem solar încălzire apa calda menajeră la Spitalul Judeţean 
de Urgenţa Slatina” şi „Montare sistem solar încălzire apa caldă 
menajeră la Complex servicii persoane adulte Slatina”. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 130/24.09.2009 - 
privind participarea la „Programul de înlocuire sau de 
completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 
utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană 
ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, 
apei şi solului” şi aprobarea contractării finanţării. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 133/29.10.2009 - 
privind aprobarea transmiterii unor suprafeţe de teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Caracal şi al 
oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti şi aflate în administrarea 
Consiliilor locale ale municipiului Caracal şi ale oraşelor 
Corabia, Balş şi Scorniceşti, în administrarea Consiliului 
Judeţean Olt. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 148/29.10.2009 - cu 
privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei pe trimestrele AII şi IV 2009 
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a Consiliului Judeţean Olt, pentru susţinerea activităţii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”. 

- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 167/22.12.2009 - cu 
privire la asocierea judeţului Olt cu unităţile administrativ-
teritoriale din Judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate, 
pentru finanţare din Fondul pentru mediu în cadrul Programului 
de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 
agricole degradate. 

       În anul 2009 în cadrul proiectelor de Protec ţia Mediului şi 
Servicii Comunitare de Utilit ăţi Publice au fost parcurse 
următoarele etape :  
 „Modernizarea infrastructurii de ap ă/apă uzată în jude ţul Olt”   
- În data de 13 ianuarie 2009, proiectul major de modernizare a 

infrastructurii de apă/apă uzată în judeţul Olt a fost aprobat de 
Comisia Europeană.  

- În data de 31 martie 2009 Preşedintele Consiliului Judeţean în 
calitate de Preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltul” a avizat Contractul de Finanţare. 

- Investiţiile, în valoare de aproximativ 73 de milioane de Euro, 
au în vedere reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a 
sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările 
Slatina, Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava, 
construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a 
staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor 
publice de apă şi canalizare.  

- Peste 100.000 de locuitori vor beneficia de aceste investiţii.  
Lucrările de investiţii se vor realiza în perioada 2008-2013.  

“Sistem integrat de management al de şeurilor solide în 
jude ţul Olt” 
-  Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 
Prin intermediul acestui proiect se realizeaz ă urm ătoarele 
obiective  : 
- Investi ţiile, în valoare de aproximativ 32 de milioane de 
Euro , au în vedere construcţia unui depozit  regional  de deşeuri 
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şi a unei staţii de sortare în comuna Bălteni, a 4 staţii de transfer 
în localităţile Scorniceşti, Balş, Caracal şi Corabia precum şi  
construirea de puncte de colectare selectivă în toate localităţile 
judeţului precum şi închiderea a 6 depozite neconforme din 
mediul urban; 
Pregătirea aplica ţiei de finan ţare a constat în elaborarea 
următoarelor    documente:  
- Master Plan-ul pentru dezvoltarea infrastructurii d e deşeuri 
la nivel de jude ţ; 
- Studiu de Fezabilitate; 
- Analiza economico-financiar ă; 
- Cadrul institu ţional - infiin ţarea Asocia ţiei de Dezvoltare 
Intercomunitar ă „OLT ECO” şi a Unit ăţii de Implementare a 
Proiectului (UIP);  
- Evaluarea impactului asupra mediului (EIA); 
- Formularul de aplica ţie (Cererea de finan ţare); 
- Documentele de licita ţie , avize, acorduri; 
„Controlul Integrat al Polu ării cu Nutrien ţi”. 
- Au fost semnate Conven ţiile de Colaborare încheiate între 
Ministerul Mediului, Consiliul Jude ţean Olt şi Consiliile 
Locale  ale Comunelor Traian şi Fărcaşele referitoare la 
implementarea comună a Proiectului  „Controlul Integrat al 
Poluării cu Nutrienţi”. 
Proiectele a c ăror valoare se ridic ă la 657.000 Euro, sunt 
finan ţate din împrumutul primit de la Banca Interna ţional ă 
pentru Reconstruc ţie şi Dezvoltare şi din asistent ă financiar ă 
nerambursabil ă de la Facilitatea Global ă de Mediu şi constau 
în:  
- elaborarea documentaţiei tehnico-economice; 
- construirea de platforme comunale pentru managementul 
gunoiului de grajd şi de platforme individuale pentru gunoiul de 
grajd; 
- achiziţionarea de echipamente de colectare-compostare şi 
împrăştiere gunoi compostat şi de pubele pentru separarea 
gunoiului menajer; 
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- plantarea de fâşii tampon de vegetaţie şi reabilitarea unor 
suprafeţe de păşuni comunale;  
- promovarea adoptării de către fermieri a metodelor de bună 
practică în managementul nutrienţilor prevăzute în Codul de bună 
practică agricolă; 
 „Programul de îmbun ătăţire a calit ăţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate” 
-  Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din 
Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează împădurirea 
terenurilor agricole degradate. 
-  Coordonarea programului este asigurată, la nivel judeţean, de 
Consiliul Judeţean. Au obţinut finanţare un număr de 5 proiecte 
pentru localităţile: Corabia, Orlea, Vişina, Obârşia şi Vişina Nouă. 
„Programul de înlocuire sau de completare a sisteme lor 
clasice de înc ălzire cu sisteme care utilizeaz ă energie solar ă, 
energie geotermal ă şi energie eolian ă ori alte sisteme care 
conduc la îmbun ătăţirea calit ăţii aerului, apei şi solului”. 
      Obiectul Programului îl reprezint ă finan ţarea de la Fondul 
pentru mediu a proiectelor de înlocuire sau de comp letare a 
sistemelor clasice de înc ălzire cu sisteme care utilizeaz ă 
energie solar ă, energie geotermal ă şi energie eolian ă ori alte 
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi 
solului. 
       Finan ţarea nerambursabil ă, asigurat ă de Administra ţia 
Fondului pentru Mediu, se acord ă în procent de pân ă la 80% 
din cheltuielile eligibile ale proiectului. 
       Consiliul Jude ţean Olt a depus pentru finan ţarea de la 
Fondul pentru mediu proiectele:  

-  ,,Montare sistem solar înc ălzire apa calda menajera la 
Spitalul Jude ţean de Urgenta Slatina” . 
- „Montare sistem solar înc ălzire apa calda menajera la 
Complex servicii persoane adulte Slatina”.   
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Activitatea juridic ă şi rela ţii cu publicul  
 

 
 Privind activitatea serviciului juridic-contencios , în cursul 
anului 2009 pe rolul instan ţelor de judecat ă  s-au aflat un 
num ăr de 236 de dosare  în care a fost parte Consiliul 
Jude ţean Olt , dosare ce au  avut ca obiect: 
- litigii privind achiziţiile publice, 
- obligaţia de a face,  
- chemări în garanţie la cererea unor consilii locale,  
- acordare drepturi prevăzute de contractul colectiv de muncă 

încheiat la nivelul instituţiei pentru anumiţi salariaţii ai DGASPC 
Olt, 

- Legea nr. 10/2001,  
- H.G. nr. 834/1991,  
- rectificare act stare civilă, 
- litigiu privind funcţionarii publici,  
- cerere în anularea ordonanţei de plată,  
- excepţie de nelegalitate a unei hotărâri emise de Consiliul 

Judeţean Olt,  
- acordare despăgubiri şi dobânzi ca urmare a producerii unor 

accidente pe drumurile judeţene, 
- acordare prime de vacanţă pentru salariaţii unităţilor de 

învăţământ din judeţ care sunt membrii ai Sindicatului 
Învăţământului Preuniversitar Olt, 

- acordarea sporurilor reprezentând suplimentul postului şi 
suplimentul treptei de salarizare pentru funcţionarii publici din 
cadrul Consiliului Judeţean Olt, DGASPC Olt şi foşti funcţionari 
publici din cadrul fostei Direcţii pentru Protecţia Plantelor Olt,  

- contestaţie în anulare, 
- revizuire,  
- pretenţii,  
- anulare hotărâre a Comisiei Paritare, 
- plângere împotriva încheierii de înscriere în cartea funciară,  
- constatare nulitate hotărâre emisă de Consiliul Local Priseaca, 
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- plângeri contravenţionale,  
- procedura insolvenţei.  
 Precizăm că aproximativ 90% din totalul dosarelor 
înregistrate au avut ca obiect revendicări salariale. În dosarele 
aflate pe rolul instanţelor Consiliul Judeţean Olt a avut calitatea 
de pârât. 

Din totalul de 236 de dosare aflate pe rolul instan ţelor 
judec ătoreşti în cursul anului 2009, au fost finalizate un 
num ăr de 211 de dosare, restul de 21 fiind în curs de 
solu ţionare, 4 dosare fiind suspendate. 

Din num ărul de dosare finalizate  un num ăr de 207 de 
dosare au fost solu ţionate în favoarea Consiliului Jude ţean, 
iar în 4 dosare solu ţiile instan ţelor au fost defavorabile sau 
par ţial defavorabile Consiliului Jude ţean Olt. 

Aceste  4 dosare au avut ca obiect: 
        1. Dosar nr. 5374/104/2008 – în care Tribunalul Olt, admite 
acţiunea salariaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt şi obligă Consiliul Judeţean Olt şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt la plata 
sporurilor menţionate începând cu anul 2005 până în luna 
februarie 2009. Ca urmare a recursurilor formulate de Consiliul 
Judeţean Olt şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt la Curtea de Apel Craiova, această instanţă 
obligă cele 2 instituţii la plata sporurilor începând cu data de 
18.12.2005, menţinând restul dispoziţiilor sentinţei pronunţată de 
Tribunalul Olt. 

2. Dosar nr. 150/1004/2009 – în care Tribunalul Olt, admite 
acţiunea salariaţilor Consiliului Judeţean Olt şi obligă Consiliul 
Judeţean Olt la plata sporurilor menţionate mai sus începând cu 
23.11.2004 până la data introducerii acţiunii. Ca urmare a 
recursurilor formulate de Consiliul Judeţean Olt şi salariaţii 
Consiliului Judeţean Olt la Curtea de Apel Craiova, această 
instanţă constată prescris dreptul la acţiune pentru perioada 
23.11.2004-15.01.2006, obligă Consiliul Judeţean Olt la plata 
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sporurilor şi pe viitor până la intervenirea unei cauze de 
modificare sau de stingere a obligaţiei de plată. 

3. Dosar nr. 6399/311/2008 
Prin acţiunea formulată de domnul Paraschivescu Corneliu 

acesta solicită înscrierea în cartea funciară a dreptului său de 
proprietate asupra suprafeţei de 2820 mp, situaţi în Slatina, str. 
Ionaşcu nr. 73, teren ce fusese înscris în cartea funciară de 
Consiliul Judeţean Olt. Judecătoria Slatina admite cererea 
domnului Paraschivescu Corneliu şi dispune intabularea dreptului 
acestuia de proprietate asupra suprafeţei de teren menţionată mai 
sus. Tribunalul Olt şi Curtea de Apel Craiova au respins apelul, 
respectiv recursul formulate de Consiliul Judeţean Olt. 

4. Dosar nr. 2457/54/2009 
Curtea de Apel Craiova admite în parte plângerea 

formulată de SC Vlăsia SRL şi desfiinţează în parte decizia CNSC 
în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiei privind această 
societate. Totodată, prin decizie irevocabilă, instanţa admite 
contestaţia formulată de SC Vlăsia SRL Piteşti şi anulează în 
parte raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică, cu privire la participarea la licitaţia electronică a SC 
ALUTA SA în asociere cu SC VOIPAN SIL SRL şi SC EDEN 
GARDEN ST SRL. 

Din cele 21 de dosare în curs de soluţionare, serviciul juridic 
a redactat şi declarat căi de atac în dosare în care s-au pronunţat 
hotărâri judecătoreşti la prima instanţă defavorabile Consiliului 
Judeţean Olt.          
         Prin   Serviciul juridic - contencios şi compartimentele 
de resort  (Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi 
Protecţia Mediului, Compartimentul disciplina în construcţii, 
control investiţii, drumuri şi poduri, siguranţa circulaţiei ) s-au 
realizat următoarele: 

- Note de fundamentare şi Proiecte de Hot ărâre de 
Guvern  pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 
1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 



 38

Olt precum şi al municipiilor, oraşelor şi al comunelor, care 
vizează numeroase localităţi ale judeţului. 

- Note de fundamentare şi Proiecte de Hot ărâri de 
Guvern  privind clasarea de drumuri judeţene şi comunale 
şi modificări de lungime drum şi trasee, conform O.G. nr. 
43/1997, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

- Note de fundamentare şi Proiecte de Hot ărâre de 
Guvern  privind alocarea de sume din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2009, judeţului Olt, pentru numeroase localităţi 
ale judeţului. 

- Note de fundamentare şi Proiecte de Hot ărâre de 
Guvern  privind transmiterea unor imobile din domeniul 
public al statului în domeniul public al unor localităţi din 
judeţul Olt. 

Prin Serviciul juridic s-a acordat asisten ţă juridic ă 
permanent ă aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean 
Olt, Consiliilor Locale, Primarilor şi salaria ţilor prim ăriilor şi 
la solicitarea acestora au fost reprezentate în ins tan ţă 
interesele autorit ăţilor administra ţiei publice locale 
respective.  

 
Serviciul Editarea Monitorului Oficial al Jude ţului, 

Registratur ă, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P. 
 

     Serviciul Editarea Monitorului Oficial al Jude ţului, 
Registratur ă, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P. 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, ale Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi ale Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002. 
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 În conformitate cu prevederile legale men ţionate, 
Serviciul Editarea Monitorului Oficial al Jude ţului, 
Registratur ă, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P. asigur ă  
publicarea în Monitorul Oficial al Jude ţului a hot ărârilor 
adoptate de Consiliul Jude ţean Olt, a dispozi ţiilor 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt , care  prezintă interes 
pentru instituţiile, societăţile comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt,  
accesul la informa ţiile de interes public referitoare la 
activitatea desf ăşurată de Consiliul Jude ţean şi a instituţiilor 
de sub autoritatea acestuia şi executarea atribu ţiilor cu 
caracter permanent ale Autorit ăţii Teritoriale de Ordine 
Public ă prin constituirea secretariatului executiv format din 
func ţionari publici din cadrul acestui serviciu.  

 Principalele obiective în perioada 01 ianuarie 2009 -31 
decembrie 2009 au fost :  
- Selec ţionarea, preg ătirea pentru editare şi tip ărire în 

Monitorul Oficial al Jude ţului a hot ărârilor adoptate de 
Consiliul Jude ţean Olt, a dispozi ţiilor Pre şedintelui 
Consiliului Jude ţean Olt , care au prezentat interes pentru 
instituţiile, societăţile comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt. 
Monitoarele Oficiale ale Judeţului au fost distribuite la toate 
primăriile 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 solicit ărilor de informa ţii  
de interes public, precum şi a răspunsurilor transmise sau, 
dacă este cazul, a refuzurilor privind  comunicarea acestora, în 
condiţiile legii; 

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

- Întocmirea şi publicarea buletinului informativ al 
Consiliului Jude ţean Olt pentru anul 2008 , cuprinzând 
informaţiile de interes public comunicate din oficiu; 

- Întocmirea şi publicarea raportului de activitate al 
Consiliului Jude ţean Olt pentru anul 2008;  

- Eliberarea de copii de pe documente  aflate în arhiva 
Consiliului Judeţean Olt; 

- Actualizarea, atât pe site-ul Consiliului Jude ţean Olt, cât şi 
la avizierul institu ţiei, a informa ţiilor de interes public  
legate de activitatea Serviciului Editarea Monitorului 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 desf ăşurare  a acestora , a  
pontajului membrilor, întocmirea unor informări şi rapoarte 
legate de activitatea ATOP.;                                                                         

- Primirea, înregistrarea  şi distribuirea coresponden ţei şi a 
peti ţiilor adresate Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Olt. 

- Activitatea de registratur ă, înregistrarea, primirea şi 
repartizarea  coresponden ţei, precum şi expedierea 
coresponden ţei;   

- Pregătirea, participarea la programul de audien ţe 
organizate s ăptămânal de conducerea Consiliului 
Jude ţean Olt , înregistrarea petiţiilor, repartizarea lor şi 
urmărirea soluţionării  în termenul prevăzut de lege;  

- Asigurarea accesului mijloacelor de informare în ma să la 
informa ţiile de interes public , conform prevederilor legale;  

- Îndeplinirea atribu ţiilor de responsabilitate în rela ţia cu 
societatea civil ă, potrivit Legii nr. 52/2003, privind 
transparen ţa decizional ă în administra ţia  public ă; 

- Respectarea programului de lucru cu publicul; 
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- Expedierea coresponden ţei Consiliului Jude ţean Olt  către 
autorităţile publice locale, agenţi economici sau persoane 
fizice, în timp util;  

- Perfecţionarea  pregătirii profesionale;                                                     
           În vederea realizării obiectivelor proprii şi  îndeplinirea 
prevederilor Hotărârilor Consiliului Judeţean Olt şi a Dispoziţiilor 
Preşedintelui, în perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2009, s-
au desf ăşurat urm ătoarele activit ăţi : 
- Selecţionarea, pregătirea pentru editare şi tipărire a hotărârilor 

adoptate de Consiliul Judeţean Olt, a dispoziţiilor Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt, care au prezentat interes pentru 
instituţiile, societăţile comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt, în 
11 numere ale Monitorului Oficial al Jude ţului  tipărite şi 
distribuite în perioada ianuarie-decembrie. 

- Acordarea informaţiilor de interes public solicitate verbal şi în 
scris, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, privind 
liberul acces la informaţiile de interes public. Astfel au fost 
înregistrate un număr de 16 cereri de informa ţii de interes 
public formulate în scris .  

Au fost respectate termenele de comunicare în scris a 
răspunsurilor solicitanţilor, conform prevederilor art. 7 alin.(1) din 
Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes 
public. 

Eviden ţa solicit ărilor de informa ţii de interes public, 
precum şi a răspunsurilor date , se efectuează în registrele 
întocmite conform modelului din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 
123/2002. 

S-au acordat informa ţii de interes public solicitate verbal 
pentru un num ăr de 150 persoane . În unele cazuri solicitanţii au 
fost îndrumaţi să se adreseze altor instituţii specializate, funcţie 
de problemele solicitate. 

S-a asigurat Secretariatul executiv al Autorit ăţii 
Teritoriale de Ordine Public ă Olt  în condiţiile prevederilor 
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Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin H.G. 787/2002, 
participând la toate şedinţele în plen şi pe comisiile de lucru. Au 
fost întocmite procesele verbale ale şedinţelor, foaia de prezenţă 
colectivă a membrilor ATOP, s-a primit, înregistrat şi repartizat 
corespondenţa adresată ATOP, urmărind respectarea termenelor 
prevăzute de lege. 

În şedinţele în plen a ATOP s-au analizat şi dezbătut 
probleme diverse privind: organizarea şi funcţionarea Centrului de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog , modul de asigurare a 
spaţiilor şi dotărilor necesare desfăşurării activităţii organelor de 
poliţie din judeţ, asigurarea ordinii şi liniştii publice pe raza 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, planul strategic cu 
principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi 
indicatorii de performanţă minimali din judeţul Olt pentru anul 
2010, protecţia elevilor în şcoli, măsurile întreprinse pentru buna 
desfăşurare a alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale, 
desfăşurate în cursul anului 2009. 
- Privind activitatea de registratură,  au fost primite şi 
înregistrate în Registrul general al Consiliului Ju deţean Olt 
un num ăr de 10562 documente  care au fost transmise 
conducerii şi repartizate operativ pe direcţii şi compartimente, 
funcţie de rezoluţia înscrisă de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Olt.  
- S-au organizat conferin ţe de pres ă, întâlniri periodice ale 
conducerii Consiliului Judeţean Olt cu reprezentanţii mijloacelor 
de informare în masă locală pentru aducerea la cunoştinţă a 
informaţiilor de interes public. 
- S-au transmis comunicate de presă sau au fost publicate pe 
site-ul Consiliului Judeţean Olt evenimentele de interes public 
care au avut loc în activitatea proprie. 
- În perioada menţionată, au fost înregistrate un num ăr de 175 
de  sesiz ări, iar la audien ţe  au fost primi ţi un num ăr de 145 
de cetăţeni.  Pentru rezolvarea temeinică şi legală a petiţiilor, 
acestea au fost îndrumate la direcţiile şi compartimentele de 
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specialitate, urmărind soluţionarea şi redactarea în termen a 
răspunsului. 
   S-a asigurat expedierea r ăspunsului c ătre peti ţionari, 
clasarea şi arhivarea peti ţiilor. 
- Semestrial s-au prezentat în şedin ţele de Consiliului 
Jude ţean rapoarte privind activitatea de solu ţionarea a 
peti ţiilor  şi a problemelor ridicate de cetăţeni la audienţe. 
- S-a asigurat expedierea corespondenţei Consiliului Judeţean Olt 
către autorităţile publice locale, agenţi economici sau persoane 
fizice, în timp util.   
- Funcţionarii publici din cadrul  Serviciul Editarea Monitorului 
Oficial al Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P.  
s-au preocupat de studierea, însuşirea şi respectarea legislaţiei 
nou apărute cu privire la asigurarea accesului liber al informaţiilor 
de interes public precum şi ducerea la îndeplinire a Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Olt şi dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt. 

- ul 
             

Activitatea  administra ţie public ă şi 
rela ţii cu consiliile locale  

 
 
        Prin Compartimentul Administra ţie Public ă şi 
Compartimentul Rela ţii cu Consiliile Locale  au fost 
desfăşurate şi realizate activităţi în conformitate cu strategia de 
informatizare a administra ţiei publice  privind administraţia 
publică judeţeană şi relaţiile cu consiliile locale, şi anume: 
- s-a întocmit RAPORTUL cu privire la modul de îndeplinire a 
atribu ţiilor proprii ale Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt  
şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Olt în perioada 23 iunie – 31 
decembrie 2008; 
- s-a întocmit Raportul comun nr. 1147/17.02.2009  al Direc ţiei 
Administra ţie Public ă şi Rela ţii cu Consiliile Locale  şi al 
Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul cu privire la propunerea de 
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aprobare a Regulamentului Intern de Organizare şi 
Func ţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Jude ţean Olt;  
- a fost întocmită Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 
26/26.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentulu i Intern 
de Organizare şi Func ţionare a aparatului de specialitate al 
Consiliului Jude ţean Olt;  
- s-a întocmit REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE �I 
FUNCŢIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL 
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT; 
- s-a întocmit Raportul nr. 7772/16.09.2009 al Direcţiei 
Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale cu privire la 
propunerea de aprobare a STATUTULUI JUDEŢULUI OLT;  
- a fost întocmită Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 
126/24.09.2009 cu privire la aprobarea STATUTULUI 
JUDEŢULUI OLT;  
-    s-a întocmit STATUTUL JUDE ŢULUI OLT;  
- s-a întocmit CADRUL LEGISLATIV – NORMATIV al 
Consiliului Jude ţean Olt – 2009 – structurat pe urm ătoarele 
capitole:  

� CAP. I. Legalitatea activit ăţii administra ţiei publice. 
Principiile de baz ă care guverneaz ă administra ţia 
public ă. 

o I.1. Legalitatea activit ăţii administra ţiei 
publice 

o I.2. Principiile de baz ă care guverneaz ă 
administra ţia                       public ă  

� CAP. II.   Func ţia juridic ă a administra ţiei publice 
� CAP. III.  Consiliul Jude ţean Olt, prima constituire, 

actele emise 
� CAP. IV. Cadru legislativ-normativ. 

- în conformitate cu prevederile  Ordonan ţei de Urgen ţă a 
Guvernului nr. 74/2009 precum şi prevederile Hot ărârii 
Guvernului nr. 600/2009  privind stabilirea beneficiarilor de 
ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie 
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comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în 
planul european a fost întocmită Dispozi ţia Preşedintelui 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 120/17.07.2009  referitoare la 
numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt în Grupul de 
Lucru constituit la nivelul jude ţului Olt , pentru buna 
desfăşurare a planului anual european de distribu ţie de 
ajutoare – produse alimentare  – provenind din stocurile de 
intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai 
defavorizate din România, derulat cu resursele financiare atribuite 
României prin regulamente europene. 
            Atribu ţiile  ce au revenit Consiliului Jude ţean Olt, în 
conformitate cu prevederile art. 5 din ANEXA la Hot ărârii 
Guvernului nr. 600/2009,  în derularea planului anual  european 
de distribuţie de ajutoare – produse alimentare – provenind din 
stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor 
mai defavorizate din România, derulat cu resursele financiare 
atribuite României prin regulamente europene, care au fost duse 
la îndeplinire de  funcţionarii publici din cadrul direcţiei, au fost 
următoarele: 

a) întocmeşte listele nominale cu persoanele beneficiare; 
b) centralizează listele şi comunică numărul total de 

beneficiari din judeţ către APIA, ca bază pentru alocarea 
cantităţii de ajutoare proporţional cu ponderea acestora 
în total beneficiari pe ţară; 

c) identifică şi comunică în fiecare an la APIA depozitele 
autorizate conform prevederilor legale în vigoare pentru 
depozitarea produselor alimentare care fac obiectul 
planului; 

d) recepţionează produsele în baza graficelor de livrări; 
e) depozitează şi distribuie produsele alimentare către 

beneficiari şi ţin evidenţele contabile; 
f) distribuie din depozite produsele alimentare către 

primării. Transmit operativ la APIA lista primăriilor şi 
cantităţile repartizate pentru distribuţie. Distribuirea se 
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face pe baza listelor nominale cu persoanele 
defavorizate, completate cu datele de identificare, 
cantitatea primită, data şi semnătura persoanelor 
defavorizate beneficiare; 

g) întocmeşte şi păstrează cel puţin trei ani de la sfârşitul 
anului întocmirii documentele de evidenţă a 
operaţiunilor de preluare, transport şi distribuţie; 

h) asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor la 
locul de distribuire a ajutoarelor alimentare; 

i) decide, în cazul în care există modificări ale numărului 
de persoane defavorizate faţă de lista finală transmisă 
la APIA, asupra cantităţilor ce vor fi distribuite 
beneficiarilor în cadrul judeţului, pornind de la cantitatea 
totală alocată de APIA 

j) transmite lunar la APIA pentru luna încheiată, până la 
data de 25 a luni următoare, decontul privind cheltuielile 
prevăzute la art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 
600/2009; 

k) încheie cu APIA un ACORD cu privire la modalitatea de 
punere în aplicare a planului. 

În vederea întocmirii bazei de date , pe  localităţi, privind 
derularea programului PEAD,  func ţionarii desemna ţi cu 
responsabilit ăţi în acest sens au centralizat documentele în 
xerocopie privind eligibilitatea beneficiarilor , şi anume: 
- avize de înso ţire a  alimentelor  întocmite de către 
reprezentantul Consiliului Judeţean Olt, gestionar al depozitelor 
respective; 
- listele cu semn ăturile de primire a alimentelor  de către 
beneficiari, confirmate de către conducerea primăriei; 
- decizie  pentru familiile beneficiare de VMG (venit minim 
garantat); 
- cupon pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de 
şomaj; 
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- talon de pensie  pentru pensionarii sistemului public de pensii 
ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii 
cumulate, se află sub 400 lei/lună; 
- cupon pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi 
copii, neinstituţionalizate; 
- au fost rezolvate cererile, sesizările precum şi corespondenţa 
repartizată, în termenul legal. 
- funcţionarii publici din cadrul direcţiei au acordat asisten ţă de 
specialitate f ără plată consiliilor locale sau primarilor, la 
cererea expres ă a  acestora. 
- au fost îndrumate consiliile locale şi primarii  în exercitarea 
atribuţiilor legate de organizarea, funcţionarea şi realizarea 
serviciilor publice de interes judeţean în localităţi precum şi în 
vederea asigurării bunei gospodăriri, întreţinerii şi curăţeniei 
localităţilor; 
- func ţionarii publici din cadrul direc ţiei au participat la 
şedin ţele consiliilor locale , conform repartizării, ca 
reprezentan ţi ai Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt şi au 
îndrumat şi sprijinit consiliile locale  în vederea aplicării corecte 
a legislaţiei în vigoare în domeniul administraţiei publice locale, în 
acest sens fiind emisă Dispozi ţia nr. 9/20.01.2009 a 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt;    
-  func ţionarii publici din cadrul direc ţiei au solu ţionat un 
num ăr de 53 peti ţii ale persoanelor fizice şi juridice din sfera 
de competenţă a compartimentului, potrivit rezoluţiei conducerii; 
-  s-a întocmit calendarul târgurilor şi pie ţelor din Jude ţul 
Olt ; 
- s-a ţinut eviden ţa  şedin ţelor consiliilor locale de pe 
teritoriul jude ţului şi au fost prezentate sinteze conducerii 
Consiliului Judeţean Olt, la cererea acesteia; 
-  s-a rezolvat coresponden ţa repartizată, în termenul legal. 
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Activitatea de dezvoltare regional ă, 

management proiecte şi rela ţii interna ţionale  
 

    Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul dezvoltării 
regionale au fost susţinute  iniţiativele şi proiectele întocmite la 
nivelul Consiliului Judeţean Olt şi al judeţului, sprijinind în acelaşi 
timp consiliile locale în vederea accesării programelor cu 
finan ţare extern ă – PNDR 2007-2013, Măsura 322 - şi a celor 
finan ţate de la bugetul de stat.  

   În sensul întăririi capacităţii instituţionale a Consiliului 
Judeţean Olt de a accesa programe cu finan ţare extern ă şi de 
a gestiona fondurile comunitare pe baz ă de proiecte, în 
perioada analizat ă prin Direc ţia Dezvoltare Regional ă, 
Management Proiecte şi Rela ţii Interna ţionale - serviciul 
proiecte cu finan ţare interna ţional ă, au fost realizate  
următoarele obiective :  

I. Întocmirea şi implementarea proiectelor finan ţate prin   
Programul Opera ţional Regional 2007-2013 ( POR)   pentru 
toate axele Programului ( proiecte de infrastructură de transport - 
reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene, infrastructură 
socială, reabilitarea, modernizarea şi dotarea centrelor sociale, 
infrastructură de sănătate, educaţională şi proiecte de dezvoltare 
a turismului local şi a clădirilor de patrimoniu). 

Axa 2 – Infrastructura regional ă şi local ă de 
transport :  

După evaluarea proiectelor depuse de Consiliul Judeţean 
Olt, au fost aprobate următoarele 5 proiecte  : 
     1. REABILITARE �I MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ  

604,    KM 36+717-74+749, JUDEŢUL OLT, valoarea 
finan ţării  nerambursabile -  23.726.293,92 lei;   

     2. REABILITARE �I MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 
648, LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA - VITOMIRE�TI, JUDEŢUL 
OLT, valoarea finan ţării nerambursabile – 4.962.388,76 
lei ;  
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 3. REABILITARE �I MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 
677, LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDE ŢUL 
OLT, valoarea finan ţării nerambursabile – 24.273.946,34 
lei;  

4. REABILITARE �I MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 
643A, BAL �-LIMITĂ JUDEŢ DOLJ, JUDEŢUL OLT, 
valoarea finan ţării nerambursabile – 17.993.566,36 lei;   

5. REABILITARE �I MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 
641, CARACAL-LIMIT Ă JUDEŢUL OLT, KM 10+045-
15+000, valoarea finan ţării nerambursabile – 
15.450.519,28 lei. 

 În perioada analizat ă  au fost semnate urm ătoarele 
contracte de finan ţare nerambursabil ă: 
-  Contract de finan ţare nr. 65/12.03.2009 , cod SMIS 3055 între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Unitatea 
Administrativ -  teritorială,  judeţul Olt, proiect REABILITARE �I 
MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 648, LIMITĂ JUDEŢ 
VÂLCEA-VITOMIRE�TI, JUDEŢUL OLT.  
- Contract de finan ţare nr. 29/13.02.2009 , cod SMIS 3046 între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Unitatea 
Administrativ teritorială judeţul Olt proiect REABILITARE �I 
MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ  604, KM 36+717-
74+749, JUDEŢUL OLT. 
- Contract de finan ţare nr. 599/27.11.2009  între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Unitatea Administrativ 
teritorială judeţul Olt proiect REABILITARE �I MODERNIZARE 
DRUM JUDEŢEAN DJ 643A , BAL�-LIMITĂ JUDEŢ DOLJ, 
JUDEŢUL OLT. 
 Urmează în perioada următoare semnarea contractului de 
finanţare nerambursabilă pentru proiectul: 

- REABILITARE �I MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 
677, LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDE ŢUL OLT.   

 Proiectul REABILITARE �I MODERNIZARE DRUM 
JUDEŢEAN DJ 641, CARACAL-LIMITĂ JUDEŢUL OLT, KM 
10+045-15+000, este inclus în lista de rezervă. 
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            Total finan ţări Consiliul Jude ţean Olt   AXA 2  –   
20.573.027  Euro.  
            AXA 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII 
SOCIALE, domeniul 3.3.  — Îmbun ătăţirea dot ării cu 
echipamente a bazelor opera ţionale pentru interven ţii în 
situa ţii de urgen ţă:  
       A fost semnat contractul  de finan ţare  nr. 
598/27.11.2009 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţelor şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 
Oltenia pentru  proiectul regional care vizează dotarea bazelor 
judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele Olt, Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Vâlcea şi a bazei regionale din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia cu echipamente specifice activităţii 
de intervenţie în situaţii de urgenţă. Valoarea total ă a proiectului 
– 49.069.000 lei.   

     Valoarea finan ţării nerambursabile aferent ă  bazei 
jude ţene Olt – 2.000.000 Euro .  

  AXA  3 - Îmbun ătăţirea infrastructurii sociale, domeniu 
major de interven ţie 3.1. – Reabilitarea /modernizarea 
/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate:    

  „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  ambulatoriului 
din cadrul Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina”. 

  A fost semnat contractul de finanţare nerambursabilă de către 
Consiliul Judeţean Olt şi ADR 4 SV Oltenia, urmează în perioada 
următoare semnarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţelor a contractului de finanţare. 
      Valoarea finan ţării nerambursabile – 4 milioane Euro . 

   AXA  3 - Îmbun ătăţirea infrastructurii sociale , domeniul 
de interven ţie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea 
si echiparea infrastructurii serviciilor sociale  
Au fost semnate urm ătoarele contracte de finan ţare:  

- Contractul de finan ţare nr. 552/6.10.2009    între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor şi Unitatea Administrativ 
teritorială judeţul Olt  pentru proiectul Modernizare Centru de 
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Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni. Valoarea 
finan ţării  nerambursabile - 703.500 Euro.  
- Contractul de finan ţare nr. 591/27.11.2009  între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor şi Unitatea Administrativ 
teritorială judeţul Olt  pentru proiectul Modernizare Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă Slatina. Valoarea finan ţării nerambursabile 
–  475.406 Euro.  
 AXA 3 - Domeniul de interven ţie 3.4. – Reabilitarea 
/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educa ţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesional ă continu ă:   
 Proiectul Reabilitarea şi dotarea �colii Speciale 
Ajut ătoare Bal ş valoarea finan ţării nerambursabile –  428.878 
Euro se afl ă în etapa de pre-contractare .  
 Proiectul Reabilitarea şi dotarea �colii Profesionale 
Speciale Bal ş -  valoarea finan ţării nerambursabile  – 237.016 
Euro ,  se află în etapa de verificare a  proiectului   tehnic  de 
execuţie la sediul OI POR. 
Total finan ţări Consiliul Jude ţean Olt Axa 3 -  7.844.800 Euro.  
       AXA 4 – SPRIJINIREA DEZVOLT ĂRII MEDIULUI DE 
AFACERI REGIONAL �I LOCAL - 4.1. Dezvoltarea durabil ă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importan ţă regional ă 
şi local ă: 
Proiect:  Burs ă de cereale în ora şul Corabia , se află în etapa 
de pre-contractare. 
       Valoarea finan ţării nerambursabile aprox. 1.000.000 Euro . 
       Beneficiar : Consiliul Jude ţean  Olt . 
       Partener: Consiliul Local Corabia .  
 AXA 5 - Dezvoltarea durabil ă şi promovarea turismului, 
domeniul major de interven ţie este 5.1. – Restaurarea şi 
valorificarea durabil ă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.  
Proiect: Reabilitarea sec ţiilor expozi ţionale la Muzeul 
Jude ţean Olt şi amenaj ări peisagistice, lucr ări decorative 
pentru eviden ţierea cl ădirii şi a exponatelor . Proiectul a fost 
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aprobat la finanţare şi inclus în lista de rezervă. Valoarea finanţării 
nerambursabile este  800.130 Euro. 
 TOTAL FINANŢĂRI POR 2007-2013 – ANUL 2009 – 
30.217.957 EURO. 
       II. Întocmirea şi implementarea proiectelor  pentru 
Programul Opera ţional de Cooperare Transfrontalier ă 
România - Bulgaria 2007 - 2013 . 
AXA 1 – ACCESIBILITATE  

1. Proiectul  Îmbun ătăţirea accesibilit ăţii  în zona de 
grani ţă Olt-Pleven prin modernizarea DJ 543 Corabia-
Izbiceni, jude ţul Olt şi a drumului III - 3402 Pleven se 
află în proces de evaluare. Valoarea proiectului: 8 
milioane Euro.  

2. Proiectul Reabilitarea şi modernizarea DJ 544 şi  a 
drumului 3004 TRASTENIK-OREAHOVITZA - DRUM III 
-137 din Bulgaria se află în proces de evaluare. 
Valoarea proiectului: 8 milioane Euro.  

Cele două proiecte au fost recomandate pentru finanţare, 
urmând  să fie aprobate de Comitetul Comun de Selecţie al 
Programului  Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România 
- Bulgaria 2007 - 2013 . 
AXA 2 – MEDIU 

    Consiliul Judeţean Olt a depus proiectul Managementul 
situa ţiilor de urgen ţă provocate de evenimente hidro-meteo 
periculoase şi de calitate a mediului , proiect aflat în proces de 
evaluare. 

    Acest proiect vizează realizarea unui instrument modern 
pentru managementul dezastrelor, asigurând fluxul de informaţii 
necesar luării deciziilor de către palierul decizional, respectiv 
organismele şi instituţiile ce reprezintă factorii de decizie a 
intervenţiilor în cazul producerii calamităţilor naturale. Sistemul 
propus prin proiect este bazat pe o platformă web stabilă şi 
sigură, asigurând toate funcţiile solicitate conform drepturilor 
asociate utilizatorilor şi prerogativelor acestora. Valoarea 
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proiectului – 4.500.000 Euro.   Stadiul proiectului: evaluare 
tehnic ă şi financiar ă.  
AXA 3 – DEZVOLTARE ECONOMIC Ă �I SOCIALĂ  

   Consiliul Judeţean Olt a depus proiectul Dezvoltarea unei 
identit ăţi socio-economice regionale distincte în regiunea 
transfrontalier ă Olt-Pleven, proiect aflat în proces de evaluare. 

   Obiectivul general al proiectului: Crearea unei imagini 
pozitive a regiunii transfrontaliere Olt Pleven în scopul atragerii de 
resurse financiare şi umane (investiţii, forţa de muncă înalt 
calificată) şi reducerea decalajelor de dezvoltare regională faţă de 
nivelul regiunilor transfrontaliere dezvoltate din Uniunea 
Europeană. Valoarea proiectului – 1.300.000 Euro. Stadiul 
proiectului: evaluare tehnic ă şi financiar ă. 
TOTAL SOLICITĂRI FONDURI NERAMBURSABILE PO de 
Cooperare Transfrontalier ă  RO-BG  – ANUL 2009 –  
13.800.000 Euro.  

III. Pregătirea proiectelor pentru Programul Opera ţional 
Dezvoltarea Capacit ăţii  Administrative 2007-2013 . 

Consiliul Jude ţean Olt  a depus 3 proiecte în cadrul acestui 
program:  

1. Elaborarea strategiei de dezvoltare durabil ă a jude ţului 
Olt şi planificare strategic ă până în anul 2020,  proiect depus 
în cadrul Axei prioritare 1 : „Îmbunătăţiri de structură şi proces 
ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.1 : 
Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ - Strategii de dezvoltare locală. Valoarea 
proiectului: 136.000 Euro. Stadiul proiectului: eva luare 
tehnic ă şi financiar ă .  

2. Sistem informatic integrat pentru managementul f luxului 
informa ţional şi al documentelor în cadrul Consiliului 
Jude ţean Olt , proiect depus în cadrul Axei  prioritare 2 – 
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu 
accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de 
intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 
serviciilor, Operaţiunea Implementarea iniţiativelor de reducere a 
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duratei de livrare a serviciilor publice. Valoarea proiectului: 
145.000 Euro . Stadiul proiectului : evaluare tehnic ă şi 
financiar ă .  

3. Organizarea modulelor de preg ătire achizi ţii publice, 
limb ă englez ă, managementul proiectelor pentru func ţionarii 
publici din cadrul Consiliului Jude ţean Olt , proiect depus în 
cadrul Axei nr. 1 – Îmbunătăţiri  de structură şi   proces ale 
managementului ciclului de politici publice domeniul major de 
intervenţie 1.3.- Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale . 
Valoarea proiectului: 171.564 Euro . Stadiul proiectului: 
evaluare tehnic ă şi financiar ă . 

TOTAL SOLICITĂRI FONDURI NERAMBURSABILE PO 
DCA   – ANUL 2009 – 452.564  Euro.  
              IV. PROGRAM OPERAŢIONAL CRE�TEREA 
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE: 

  Consiliul Jude ţean Olt  a depus 1 proiect în cadrul acestui 
program : 

  Dezvoltarea unei solu ţii de e-guvernare la nivelul  
Consiliului Jude ţean Olt, proiect depus în cadrul Axei prioritare 
nr. 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele 
privat şi public, domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi 
creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. Valoarea 
proiectului: 1.558.333 Euro . Stadiul proiectului: evaluare 
tehnic ă şi financiar ă.  

TOTAL SOLICITĂRI FONDURI NERAMBURSABILE PO 
Competitivitate – ANUL 2009 – 1.558.333 Euro . 

TOTAL SOLICITĂRI FONDURI NERAMBURSABILE – ANUL 
2009 -  15.810.897 Euro.   
      V. PNDR – Măsura 322  : 

  În perioada analizat ă au fost aprobate pentru finan ţare 
următoarele proiecte:  
1. Prima înfiin ţare re ţea public ă de apă uzată, extindere reţea 

publică de apa, îmbunătăţirea reţelei de drumuri, creşă şi 
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dotare cămin cultural. Valoarea finan ţării: 8.022.354 lei. 
Beneficiar: comuna Slătioara.  

2. Prima înfiin ţare re ţea public ă de apă uzată, extindere reţea 
apă, prima înfiinţare şi dotare a infrastructurii aferente 
serviciilor sociale – centru îngrijire copii, renovare, modernizare  
şi dotare cămin cultural şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de 
interes local în comuna Bobiceşti, judeţul Olt şi dotare cămin 
cultural şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în 
comuna Bobiceşti, judeţul Olt. Valoarea  finan ţării : 8.001.379  
lei. Beneficiar : comuna Bobiceşti.  

3. Canalizare ape uzate, staţie epurare şi modernizare drum 
comunal DC 82 satele Peretu şi Greci, comuna Osica de Sus, 
judeţul Olt. Valoarea finan ţării: 8.503.084 lei . Beneficiar: 
comuna Osica de Sus. 

4. Prima înfiinţare reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţii 
de epurare), extinderea reţelei publice de apă, îmbunătăţirea 
reţelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale 
şi străzi în interiorul comunei) şi renovare modernizare şi 
dotare cămin cultural în comuna Strejeşti, judeţul Olt. Valoarea 
finan ţării: 9.516.127 lei. Beneficiar: comuna Strejeşti.  

5. Alimentare cu apă comuna Pleşoiu, canalizare în comuna 
Pleşoiu, modernizare drum  local, acces biserica, Cocorăşti, 
comuna Pleşoiu, judeţul Olt. Valoarea finan ţării: 9.008.614 
lei. Beneficiar: comuna Pleşoiu.  

6. Înfiinţare reţea publică de apă, înfiinţare reţea publică de apă 
uzată, modernizare drumuri de interes local şi conservarea 
moştenirii culturale. Valoarea finan ţării: 8.737.170 lei.  
Beneficiar: comuna Vîlcele.  

7. Modernizare drum legătura Baldovineşti-Găvăneşti şi pod 
peste pârâul Gemărtălui, modernizare uliţe săteşti Baldovineşti 
şi Găvăneşti, alimentare cu apă Găvăneşti, grădiniţa cu 3 Săli 



 56

de clasă Baldovineşti, protejare elemente cadru natural, reţea 
de canalizare. Valoarea finan ţării: 21.919.565 lei. Beneficiar: 
comuna Baldovineşti – lider proiect.  

8. Alimentare cu apă, canalizare apă uzată, modernizare uliţe 
săteşti, construire grădiniţă şi protejare elemente cadru natural. 

    Valoarea finan ţării: 9.319.368  Euro. Beneficiar: comuna    
Oboga. 

9. Asfaltare drumuri comunale, alimentare cu apă, canalizare, 
construire centru social, modernizare şi dotare cămin cultural, 
comuna Grădinile, judeţul Olt. Valoarea finan ţării: 9.293.216  
Euro. Beneficiar: comuna Grădinile. 

TOTAL PNDR – MĂSURA 322 – anul 2009 – 21.773.791 Euro. 
PROIECTE DEPUSE ÎN SESIUNEA  IULIE 2009 :  
În sesiunea iulie 2009 au fost depuse la nivelul ju deţului 

Olt  58 proiecte integrate în cadrul m ăsurii 322.  
Beneficiarii acestor proiecte sunt comunele  Băbiciu, 

Bărăşti, Brastavăţu, Brebeni, Călui, Cezieni, Corbu, Coteana, 
Crîmpoia, Cungrea, Curtişoara, Dăneasa, Dobrosloveni, 
Dobroteasa, Dobrun, Făgeţelu, Fălcoiu, Ghimpeţeni, Gîrcov, 
Giuvărăşti, Ianca, Gostavăţu, Iancu Jianu, Izvoarele, Leleasca, 
Mihăeşti, Morunglav, Movileni, Obîrşia, Oporelu, Orlea, Osica de 
Jos, Perieţi, Pîrşcoveni, Priseaca, Redea, Rotunda, Rusăneşti, 
Sîmbureşti, Sârbii Măgura, Scărişoara, Schitu, Seaca, �erbăneşti, 
�opîrliţa, Stoeneşti, Stoicăneşti, Tia Mare, Topana, Traian, 
Tufeni, Vădăstriţa, Valea Mare, Văleni, Vişina, Vişina Nouă, 
Vitomireşti, Vulpeni.  

TOTAL FINANŢĂRI 2009 – 51.991.748 Euro, din care:  
TOTAL FINANŢĂRI CONSILIUL JUDEŢEAN OLT – 

30.217.957 EURO.  
TOTAL SOLICITĂRI FONDURI NERAMBURSABILE – ANUL 

2009 -  15.810.897 Euro.  
          În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 200 9  au fost  

adoptate urm ătoarele hot ărâri ale Consiliului Jude ţean Olt şi 
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emise urm ătoarele dispozi ţii ale Pre şedintelui Consiliului 
Jude ţean Olt :  

1. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 22/26 februarie 
2009  privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor pentru situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Olt . 

2. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 23/26 februarie 
2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
proiectul Centrul de Terapie Ocupaţională Drăgăneşti –
Olt. 

3. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 24/ 26 
februarie 2009  privind aprobarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru proiectul Centrul 
de Terapie Ocupaţională Drăgăneşti –Olt. 

4. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 29/19 martie 
2009 privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat 
judeţul Olt în managementul şi implementarea proiectului  
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. 

5. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 30/19 martie 
2009 privind aprobarea participării judeţului Olt cu o cotă 
parte la constituirea contribuţiei proprii a solicitantului la 
proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. 

6. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 39/19 martie 
2009 privind modificarea actului constitutiv şi statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 
Oltenia.  

7. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 44/23 aprilie 
2009 privind aprobarea proiectului „Sistem informatic 
integrat pentru managementul fluxului informaţional şi al 
documentelor în cadrul Consiliului Judeţean Olt şi a 
cheltuielilor aferente proiectului”.   

8. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 61/28 mai 2009  
privind aprobarea proiectului  „Dezvoltarea unei soluţii de 
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e-guvernare la nivelul Consiliului Judeţean Olt şi a 
cheltuielilor aferente proiectului.  

9. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 63/28 mai 2009  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
23/2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie pentru proiectul  „Centrul de 
Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt.   

10. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 86/30 iunie 
2009 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Olt nr. 30/19.03.2009 privind aprobarea participării 
judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea contribuţiei 
proprii a solicitantului la proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă”. 

11. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 87/30 iunie 
2009 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
proiectul „Centrul de Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-
Olt „. 

12. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 102/23  iulie 
2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Olt nr. 121/28.10.2008 privind aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru proiectul  „Modernizare Centru 
Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni”. 

13. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 115/27 august 
2009  privind  completarea şi modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Olt nr. 57/22.05.2008 privind 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru proiectul “Modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean 
de urgenţă Slatina”. 

14. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 116/27 august 
2009 privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul 
“Parc Industrial Corabia” şi participarea Consiliului 
Judeţean Olt la asigurarea finanţării proiectului. 
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15. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 123/24 
septembrie 2009  privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 121/28.10.2008 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare 
Centru Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului.  

16. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 141/29 
octombrie 2009  privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 124/28.10.2008 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea şi 
dotarea �colii Speciale Ajutătoare Balş”. 

17. Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 142/29 
octombrie 2009  privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 30/19 martie 2009 privind aprobarea 
participării judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea 
contribuţiei proprii a solicitantului la proiectul 
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. 

18. Dispozi ţia nr. 5/12 ianuarie 2009  privind desemnarea 
persoanei împuternicite de reprezentantul legal al 
Consiliului Judeţean Olt pentru semnarea cererii de 
finanţare şi a anexelor proiectului „Elaborarea strategiei 
de dezvoltare durabilă a judeţului Olt şi planificare 
strategică până în anul 2020”. 

19. Dispozi ţia nr. 6/12 ianuarie 2009   privind desemnarea 
persoanei împuternicite de reprezentantul legal al 
Consiliului Judeţean Olt pentru semnarea cererii de 
finanţare şi a anexelor proiectului „Organizarea modulelor 
de pregătire achiziţii publice, limbă engleză, 
managementul proiectelor pentru funcţionarii publici din 
cadrul Consiliului Judeţean Olt”. 

20. Dispozi ţia nr. 31/26 februarie 2009   privind desemnarea 
persoanei împuternicite de reprezentantul legal al 
Consiliului Judeţean Olt pentru semnarea cererii de 
finanţare şi  a anexelor proiectului „Reabilitarea secţiilor 
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expoziţionale la Muzeul Judeţean Olt şi amenajări 
peisagistice, lucrări decorative pentru evidenţierea clădirii 
şi a exponatelor”. 

21. Dispozi ţia nr. 39/12 martie 2009   privind numirea 
echipei de implementare a proiectului REABILITARE �I 
MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ  604, KM 
36+717-74+749, JUDEŢUL OLT, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013. 

22. Dispozi ţia nr. 54/ 30 martie 2009  privind numirea 
echipei de implementare a proiectului REABILITARE �I 
MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 648, LIMITĂ 
JUDEŢ VÂLCEA-VITOMIRE�TI, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013. 

23. Dispozi ţia nr. 81/14 mai 2009  privind desemnarea 
persoanei împuternicite de reprezentantul legal al 
Consiliului Judeţean Olt pentru semnarea cererii de 
finanţare şi  a anexelor proiectului „Sistem informatic 
integrat pentru managementul fluxului informaţional şi al 
documentelor în cadrul Consiliului Judeţean Olt”. 

24. Dispozi ţia nr. 118/10 iulie 2009  privind desemnarea 
persoanei împuternicite de reprezentantul legal al 
Consiliului Judeţean Olt pentru semnarea cererii de 
finanţare şi  a anexelor proiectului „Centru Terapie 
Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”. 

25. Dispozi ţia nr. 178/26 octombrie 2009  privind 
desemnarea persoanei împuternicite de reprezentantul 
legal al Consiliului Judeţean Olt pentru semnarea cererii 
de finanţare şi  a anexelor proiectului „Dezvoltarea unei 
soluţii de  e-guvernare la nivelul  Consiliului Judeţean 
Olt”. 

26. Dispozi ţia nr. 215/29 decembrie 2009  privind numirea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt  în Unitatea de 
Implementare a proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă  în regiunea Sud-Vest Oltenia”.  
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27. Dispozi ţia nr. 216/29 decembrie 2009  privind numirea 
echipei de implementare a proiectului REABILITARE �I 
MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 643A , BAL�-
LIMITĂ JUDEŢ DOLJ, JUDEŢUL OLT, finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

28. Dispozi ţia nr. 221/30 decembrie 2009  privind numirea 
echipei de implementare a proiectului „ Modernizare 
Centru de Îngrijire şi Asistenţă Slatina”, finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

 
Activitatea de audit public intern   

 
          Compartimentul Audit Public Intern , potrivit Hotărârii 
Consiliului Judeţean Olt nr. 69/28.08.2003 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu 
de specialitate, este organizat şi funcţionează în subordinea 
directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 672/2002 şi O.M.F.P. nr. 38/2003.  
          Activitatea Compartimentului Audit Public  Intern   în 
anul 2009  s-a desfăşurat pe baza prevederilor Legii nr. 672/ 
2002, Ordinului M.F.P. nr. 38/2003  pentru aprobarea Normelor 
generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi 
Planului anual de audit public intern aprobat pentr u anul 
2009 înregistrat sub nr. 9317/21.11.2008 la Consili ul Jude ţean 
Olt.    

      Planul de audit public intern  pentru anul 2009  a avut 
următoarea structură: 

- activitatea sau acţiunea supusă auditării; 

- scopul acţiunii de auditare; 
- obiectivele actului de auditare; 
- unitatea/structura organizatorică la care se va efectua 

auditarea; 
- durata acţiunii de auditare; 
- numărul de auditori antrenaţi în acţiunea de auditare. 
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          Ţinând cont de legislaţia în vigoare privind domeniul 
auditului, în anul 2009 a fost efectuat un audit de regularita te 
la entit ăţile auditate. 

          Astfel, potrivit prevederilor planului de audit intern pentru 
anul 2009 au fost desf ăşurate misiuni de audit la urm ătoarele 
entit ăţi din subordinea C.J. Olt:    

- Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu” Slatina – Raport de 
audit înregistrat la C.J. Olt la nr. 2731/03.04.2009;   

            -  Consiliul Judeţean Olt: Direcţia Contabilitate - Financiar,               
Administrativ – Raport de audit înregistrat la C.J. Olt la nr. 
4968 / 22.06.2009;           

- Centrul Militar Judeţean Olt – Raport de audit înregistrat la 
C.J. Olt la nr. 4623/12.06.2009; 

- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt – Raport de audit  
înregistrat la C.J. Olt la nr. 6549/03.08.2009; 

- Consiliul Judeţean Olt – Serviciul Achiziţii Publice, Licitaţii, 
Contractări – Raport de  audit înregistrat la C. J. Olt la nr. 
8944/26.10.2009.    

- Muzeul Judeţean Olt – Raport de  audit înregistrat la C. J. 
Olt la nr. 8982/27.10.2009. 

             Au mai fost realizate un număr de 2 activităţi nespecifice 
muncii de audit reprezentând sesizări rezolvate (scrisoarea nr. 
963 /16.02.2009 şi scrisoarea nr. 99R/11.08.2009), precum şi o 
acţiune tematică (Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale „Doina Oltului” – Raport înregistrat la C.J. Olt 
la nr. 2758/06.04.2009), dispuse de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt. 

DOMENIILE AUDITABILE ABORDATE 
           Misiunile de audit desfăşurate pe parcursul anului 2009 şi 
dispuse prin Ordin de serviciu, potrivit prevederilor Legii nr. 672                                                          
/2002, au avut ca scop auditarea respectării actelor normative în 
vigoare privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti la 
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entităţile auditate, (aşa cum a fost prezentată în planul de audit 
public intern aprobat pentru anul 2009), prevenirea şi evitarea 
riscurilor, precum şi creşterea economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii în utilizarea fondurilor publice alocate.     

           Misiunile de audit au fost executate la entit ăţile 
men ţionate mai sus, asupra urm ătoarelor activit ăţi : 

- auditarea lucrărilor financiar-contabile curente şi a altor 
operaţiuni ce fac obiectul C.F.P.; 

- auditarea organizării şi efectuării inventarierii patrimoniului 
propriu; 

- auditarea organizării şi desfăşurării licitaţiilor pentru achiziţiile 
publice de bunuri şi servicii; 

- analizarea şi soluţionarea sesizărilor înaintate de către 
persoane fizice şi juridice, repartizate compartimentului audit 
public intern de către conducerea C. J. Olt; 

- auditarea salarizării (încadrarea şi stabilirea drepturilor de 
personal) personalului din cadrul   instituţiilor sus – menţionate. 

- auditarea sistemului contabil la nivelul C.J. Olt; 

          Obiectivele misiunilor de audit public intern la en tit ăţile 
auditate (prezentate la Cap. 1), au fost axate pe u rmătoarele 
domenii:  

- alocarea creditelor bugetare; 
- plăţile asumate prin angajamente bugetare; 
- drepturile de personal şi viramentele legale; 
- sistemul de conducere şi control; 
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
- sistemul de respectare şi ducere la îndeplinire a hotărârilor şi 

dispoziţiilor primite.          
             În desfăşurarea misiunilor de audit am folosit intervenţia 
la faţa locului, constând în colectarea documentelor, analiza şi 
evaluarea acestora. Pentru cunoaşterea domeniului auditabil s-a 
procedat la identificarea şi colectarea informaţiilor necesare, 
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fiabile, pertinente şi utile care au ajutat la atingerea obiectivelor 
de audit public intern. 

        Ca tehnici de audit utilizate pentru îndeplinirea misiunilor de 
audit amintim: verificarea şi analiza, iar principalul instrument 
de audit folosit a fost “Chestionarul - Lista de Ve rificare”. 

         A fost efectuat un audit de regularitate, iar acolo  unde 
s-au constatat eventuale disfunc ţionalit ăţi au fost întocmite 
F.I.A.P. - uri (“Fi şe de Identificare şi Analiz ă a Problemelor”). 

         Documentele puse la dispozi ţie şi examinate în cursul 
misiunilor de audit au fost consemnate în “Nota 
centralizatoare a documentelor de lucru”. 

PRINCIPALELE CONSTAT ĂRI 

1. Creditele bugetare alocate prin proiectele de bu get, pentru 
perioada auditat ă, s-au înscris în prevederile aprobate şi 
au fost utilizate conform destina ţiilor; 

2. Plăţile asumate prin angajamentele bugetare au fost 
efectuate potrivit reglement ărilor legale şi în limita 
plafoanelor aprobate.  Plăţile în numerar s-au efectuat prin 
casieriile entităţilor verificate şi reprezintă, după caz: salarii, 
drepturi cu caracter social, plăţi diurnă deplasări, etc.; 

3. Prin Regulamentele de ordine interioar ă a fost instituit 
sistemul de conducere şi control , prin care sunt cunoscute şi 
luate la cunoştinţă atribuţiile de serviciu, programul de lucru, 
subordonarea ierarhică, sancţiuni şi contravenţii, sistemul de 
control fiind asigurat de către conducătorul entităţii prin: control 
ierarhic operativ curent şi de către şefii contabili prin controlul 
financiar operativ şi respectiv controlul financiar preventiv. 
Opera ţiunile şi documentele supuse C.F.P. sunt înscrise în 
“Registru proiectelor de opera ţiuni prev ăzute a se prezenta 
la controlul financiar preventiv”.  Nu s-au constatat cazuri 
şi/sau situa ţii de refuz de viz ă pentru documente ce 
necesit ă o astfel de aprobare;  
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4. Plata salariilor  s-a efectuat pe baza ştatului de funcţii şi în 
limita posturilor aprobate prin organigrame de către C. J. Olt; 

5. Inventarierea patrimoniului  la entităţile auditate s-a efectuat 
potrivit reglementărilor legale. În timpul auditării s-a procedat la 
efectuarea unor inventare de control privind concordanţa 
soldurilor scriptice din evidenţa contabilă şi existenţa faptică a 
unor bunuri de natura: materiale, obiecte de inventar. 

             
 

Activitatea de achizi ţii, licita ţii, contract ări  
 

 
     În conformitate cu prevederile legisla ţiei privind 
achizi ţiile publice,  în anul anului  2009 prin serviciul achizi ţii, 
licita ţii, contract ări au fost realizate urm ătoarele obiective: 
- întocmirea programului anual de achizi ţii publice , în funcţie 

de necesităţi, la nivelul Consiliului Judeţean Olt, Centrului 
Militar Judeţean Olt şi Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Olt ,,Matei Basarab”; 

- asigurarea coresponden ţei 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;  

- întocmirea documenta ţiilor pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii şi lucr ări, precum şi a documenta ţiei de 
atribuire referitoare la aplicarea O.U.G. nr. 96/20 02, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind acordarea de 
produse lactate şi de panifica ţie pentru elevii din clasele I – 
IV, V-VIII şi preşcolarilor din învăţământul de stat şi particular; 

- publicarea în Sistemul Electronic al Achizi ţiilor Publice  a 
anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică la nivelul C.J. Olt; 

- întocmirea fi şelor de prezentare pentru atribuirea 
contractelor de furnizare, servicii şi lucr ări , şi transmiterea 
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la Ministerul Finanţelor – Unitatea pentru Coordonarea şi 
Verificarea Achiziţiilor Publice a înştiinţărilor privind iniţierea 
procedurilor de achiziţii potrivit prevederilor O.U.G. nr. 30/2006; 

- întocmirea punctelor  de vedere  la contestaţiile depuse  de 
către ofertanţi la CNSC potrivit prevederilor O.U.G. nr. 34/2006;  

- elaborarea de r ăspunsuri  la clarificări la solicitarea ofertanţilor 
şi publicarea acestora în SEAP; 

- primirea  ofertelor ,  prezentarea în Comisia de evaluare a 
ofertelor, întocmirea proceselor verbale de deschidere a 
ofertelor  şi elaborarea rapoartelor de atribuire pentru 
achizi ţiile publice; 

- comunicarea rezultatelor privind  aplicarea procedurilor către 
ofertanţi. 

- întocmirea şi perfectarea contractelor de achizi ţii publice 
de bunuri, servicii şi lucr ări. 

- întocmirea documentelor constatatoare  privind modul de 
realizare a contractelor încheiate , şi transmiterea acestora  la 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice,  furnizori, prestatori şi constructori; 

            În urma aplic ării procedurilor de atribuire au fost 
încheiate un num ăr de 35 contracte  cu o valoare, fără TVA, de 
38.773.778 lei , din care:  
            a) prin procedura ,,licita ţie deschis ă s-au atribuit 3 
contracte cu o valoare de 28.348.081 lei; 

    b) prin procedura ,,licita ţie deschis ă cu etap ă final ă 
licita ţie electronic ă” (produse acordate în baza Programului 
lapte - corn) s-a atribuit 1 contract cu o valoare de 5.946.479 
lei fără TVA; 
             c) prin procedura ,,negociere f ără publicarea 
prealabil ă a unui anun ţ de participare” s-au atribuit 2 
contracte (produse acordate în baza Programului lap te - 
corn) cu o valoare de 1747.424   lei f ără TVA; 
             d)  prin procedura ,,cerere de ofert ă” s-au atribuit 29 
contracte cu o valoare de 2.731.793 lei; 
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             e)  în baza prevederilor art. 19 din O .U.G. nr. 34/2006, 
s-a procedat la achizi ţia de produse şi servicii prin 
,,cump ărare direct ă”, în valoare de 476.840 lei, întocmindu-se 
un num ăr de 140 note justificative.  
- în conformitate cu prevederile art. 213, alin.(1) d in O.U.G. 

nr. 34/2006 ,  pentru fiecare achizi ţie s-a întocmit dosarul 
achizi ţiei publice; 

- asigurarea necesarului de certificate de produc ător pentru 
prim ăriile din jude ţ. 

  
Activitatea eviden ţa resurselor umane, salarizare  

şi perfec ţionare   
 

A. MISIUNEA AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE, 
PRECUM �I OBIECTIVELE CARE AU FOST ATINSE ÎN 

PERIOADA DE RAPORTARE  
               
          Urmare a aprofundării reformei în administraţia publică şi 
integrării României în Uniunea Europeană, în prezent sistemul 
administrativ se afl ă într-un plin proces de modernizare care 
să-i confere valori europene. 
          În perioada 01.01 – 31.12.2009, misiunea Consiliului 
Jude ţean Olt a fost de sus ţinere şi aprofundare a procesului  
de modernizare a administra ţiei publice precum şi cre şterea 
eficien ţei administra ţiei publice locale la nivel de  jude ţ.       
         Eficien ţa   administra ţiei publice , la orice  nivel, central 
sau local depinde de calitatea uman ă şi capacitatea tehnic ă a 
oamenilor ce ac ţioneaz ă în cadrul administra ţiei publice.  
         Atât modernizarea cât şi creşterea eficienţei administraţiei 
publice locale impune un management modern şi performant al 
resurselor umane. 
         În acest context, în cursul anului 2009,  scopul 
Compartimentului Eviden ţa Resurselor Umane, Salarizare, 
Perfec ţionare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt  a fost acela  de a asigura creşterea performanţei 
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administraţiei publice la nivelul judeţului prin îmbunătăţirea 
performanţelor individuale ale funcţionarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din cadrul 
serviciilor şi instituţiilor publice de interes judeţean  precum şi din 
cadrul  primăriilor de pe teritoriul judeţului. 
       Obiectivele  Compartimentului  Eviden ţa Resurselor 
Umane, Salarizare, Perfec ţionare au urm ărit  alinierea la 
strategiile  de dezvoltare  a administra ţiei publice jude ţene 
precum şi crearea la nivelul jude ţului a unui  corp de 
func ţionari publici profesionist,  stabil şi impar ţial  prin 
îmbun ătăţirea permanent ă a managementului func ţiei 
publice.  

      Pentru anul 2009 Compartimentul Eviden ţa Resurselor 
Umane, Salarizare, Perfec ţionare şi-a stabilit urm ătoarele 
obiective:          

1. îmbun ătăţirea  şi dezvoltarea   capacit ăţii 
institu ţionale a administra ţiei publice jude ţene 
necesare implement ării strategiei de descentralizare; 

2. dezvoltarea capacit ăţii de planificare prin elaborarea 
Planului de ocupare al func ţiilor  publice;  

3. recrutarea şi selec ţia personalului pe principiul 
competi ţiei deschise şi competen ţelor profesionale, 
cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu . 

4. gestionarea eficient ă şi dezvoltarea carierei  
func ţionarilor publici  şi personalului contractual; 

5. asigurarea unui sistem motiva ţional al valorilor şi 
competen ţelor profesionale; 

6. îmbun ătăţirea sistemului de gestionare a dosarelor  
profesionale şi a altor drepturi de personal; 

7. formarea profesional ă continu ă.   
 

B. INDICATORI  DE PERFORMAN ŢĂ, CU PREZENTAREA 
GRADULUI DE REALIZARE A ACESTORA.  
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         Obiectivele  Compartimentului  Eviden ţa Resurselor 
Umane, Salarizare, Perfec ţionare pot fi evaluate prin indicatori 
de performanţă, cu grad maxim de realizare, ca: 

- gradul de realizare  a obiectivelor propuse; 
- respectarea legislaţiei; 
- gradul de respectare a termenelor propuse precum şi a celor 

prevăzute de lege; 
- reducerea timpului   de lucru; 
- nivelul costurilor; 
- gradul de creştere a performanţei instituţiei pe ansamblu; 
- gradul de creştere a  standardelor  de performanţă 

profesională individuală; 
- gradul de optimizare al fluxului informaţional şi  al procesului 

decizional;    
 

C. SCURTĂ PREZENTARE A PROGRAMELOR 
DESFĂ�URATE �I A MODULUI DE RAPORTARE  A 
ACESTORA LA OBIECTIVELE AUTORIT ĂŢII SAU 

INSTITUŢIEI PUBLICE.  
 

1. Îmbun ătăţirea  şi dezvoltarea capacit ăţii institu ţionale a 
administra ţiei publice jude ţene 

 În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia  
publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, structura organizatorică, (organigrama), 
numărul de personal, statul de funcţii şi Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare  a  aparatului  de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt se aprobă prin Hotărâre a Consiliului 
Judeţean.  
 

1. A. Aparatul de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt  
        
În  anul 2009 aparatul de specialitate al Consiliului  Judeţean 

Olt a funcţionat conform structurii organizatorice aprobate  prin 
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Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 76 din 30.07.2008,   la   
nivelul a 203 posturi, după cum urmează: 

- funcţii de demnitate publică     -  3 posturi 
- funcţii publice                         -166 posturi 
- funcţii aferente  
  personalului contractual            34 posturi 

                                Total                 203  posturi    
 Din cele  166  posturi aferente  func ţiilor publice 18 
posturi sunt aferente func ţionarilor publici de conducere  şi 
48 posturi sunt aferente   func ţionarilor publici de execu ţie.         

 
1.B. Institu ţii subordonate Consiliului Jude ţean Olt  
 

       În subordinea Consiliului Judeţean Olt funcţionează  
următoarele institu ţii şi servicii publice de interes jude ţean:                  

1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  
Copilului Olt;  

2) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 
3) Muzeul Judeţean Olt; 
4) Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu”; 
5) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale ,,DOINA OLTULUI”; 
6) Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale şi Cultural  Olt; 
7) Serviciul Judeţean de Pază Olt. 

     În baza prevederilor Legii privind administraţia publică 
locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt au fost 
aprobate organigrama, numărul de personal,  statul de funcţii  
Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi 
serviciile publice subordonate Consiliului Judeţean Olt. 
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1.B.1.  Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi  Protec ţia 
Copilului Olt  

 
    Ţinând cont de oportunităţile actuale în domeniul asistenţei 

sociale şi  protecţiei copilului  precum şi de condiţiile impuse de 
Uniunea Europeană,  la nivel naţional se implementează  un nou 
cadru legislativ în domeniul asistenţei sociale şi al  protecţiei 
drepturilor copilului. 

  În acest context, atât la nivel na ţional cât şi la nivel local 
s-a impus ca obiectiv  prioritar,   îmbun ătăţirea sistemului de 
protec ţie a copilului prin renun ţarea la sistemul 
institu ţionalizat  şi  crearea  unor solu ţii alternative de 
integrare a copilului  în sistem familial precum şi înfiin ţarea 
unor structuri noi determinate de îmbun ătăţirea serviciilor în  
acest domeniu. 

      Pentru realizarea acestui obiectiv precum şi pentru 
implementarea Strategiei Jude ţene în  domeniul asisten ţei 
sociale şi protec ţiei copilului, în cursul anului 2009 pentru 
Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului 
Olt au fost aprobate organigrama, num ărul de personal şi 
statul de func ţii, aceste aprob ări fiind determinate de 
desfiin ţarea unor centre de plasament şi crearea solu ţiilor 
alternative de protec ţie a copilului în sistem familial precum 
şi înfiin ţarea unor structuri noi impuse de legisla ţia în 
domeniul asisten ţei sociale şi protec ţiei copilului, astfel, 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 5 din 
29.01.2009 cu privire la înfiinţarea Complexului de Servicii 
,,Sf. �tefan”; aprobare organigramă, număr de personal şi 
stat de funcţii; aprobare număr total de funcţii publice şi 
ponderea   funcţiilor publice pe categorii; aprobare 
Regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia 
Generală de  Asistenţă    Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
au fost aprobate, începând cu data de 01.01.2009,  
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii  pentru 
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Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia 
Copilului Olt, la nivelul a 1757 posturi  din care 240 posturi 
aferente numărului maxim de funcţii publice şi 1517 posturi 
aferente personalului contractual.  Cu Avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin Hotărârea 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 5 din 29.01.2009 au fost 
aprobate 240 de posturi aferente num ărului total de 
func ţii publice, din care 25 posturi aferente func ţiilor 
publice de conducere şi 215 posturi aferente func ţiilor 
publice de execu ţie. De asemenea, prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 5 din 29.01.2009, în cadrul 
structurii organizatorice  a  Direcţiei  Generale de      
Asistenţă    Socială şi Protecţia Copilului Olt  a fost înfiinţat      
Complexul de servicii ,,Sf. �tefan”, la nivelul a 28 
posturi ; 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 69 din 
28.05.2009 au fost aprobate, începând cu data de 
01.06.2009,  organigrama, numărul de personal şi statul de 
funcţii  pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt cu men ţinerea num ărului de posturi 
aprobate prin   Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 5 
din 29.01.2009;  

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 91 din 
30.06.2009 au fost aprobate, începând cu data de 
01.07.2009,  organigrama, numărul de personal şi statul de 
funcţii  pentru Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi 
Protec ţia Copilului Olt, la nivelul a 1788 posturi din care 
240 posturi aferente numărului maxim de funcţii publice şi 
1548 posturi aferente personalului contractual. Creşterea 
numărului de posturi a fost determinată de  înfiin ţarea în 
cadrul  structurii organizatorice a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt a 5 case de tip 
familial,  denumite generic CASELE  DE TIP FAMILIAL 
„SF. ELENA” CORABIA, la nivelul a 31 posturi;  
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� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 113 din 
27.08.2009 au fost aprobate, începând cu data de 
01.09.2009,  organigrama, numărul de personal şi statul de 
funcţii  pentru Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi 
Protec ţia Copilului Olt , la nivelul a 1750 posturi din care 
240 posturi aferente numărului maxim de funcţii publice şi 
1510 posturi aferente personalului contractual. Prin aceeaşi 
hotărâre  s-a aprobat   închiderea  CENTRULUI DE 
PLASAMENT   „SF. ELENA”  CORABIA  aflat în subordinea 
Serviciului pentru îngrijire de tip rezidenţial a copilului din  
cadrul  structurii organizatorice a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt, urmare a   
înfiin ţării, începând cu data de 01.07.2009,  a CASELOR  
DE TIP FAMILIAL „SF. ELENA” CORABIA şi 
func ţionarea acestora  începând cu data de 01.09.200;  

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 143 din 
29.10.2009 au fost aprobate organigrama, numărul de 
personal, statul de funcţii  pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, la nivelul a 1750 
posturi , din care 240 posturi aferente numărului maxim de 
funcţii publice şi 1510 posturi aferente personalului 
contractual precum şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare. Aprobarea organigramei a fost determinată de 
reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoa ne 
Vârstnice Slatina  din cadrul structurii organizatorice a 
Direc ţiei  Generale de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia 
Copilului Olt   în Centrul   de zi pentru persoane 
vârstnice  şi Centrul de informare şi consiliere pentru 
persoane aflate în situa ţii de dificultate ; 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 170 din 
22.12.2009 au fost aprobate statele  de func ţii   pentru 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, aparat propriu şi Centrul de Îngrijire şi Asisten ţă 
�opârli ţa şi Complexul de   Servicii Persoane Adulte 
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Slatina,   datorită unor modificări intervenite în cadrul 
acestora. 

        
1.B. 2.  Direc ţia Jude ţeană de Eviden ţă a Persoanelor Olt  

 
       În anul 2009 Direc ţia Jude ţeană de Eviden ţă a 
Persoanelor Olt a func ţionat conform structurii 
organizatorice aprobate prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean 
Olt nr. 25 din 21.02.2008, la nivelul a 38 posturi, din care: 

- 26 posturi aferente numărului total de funcţii publice; 
- 5 posturi aferente poliţiştilor detaşaţi; 
- 7 posturi aferente personalului contractual. 

         Din  numărul total de 26 posturi  aferente numărului maxim 
de funcţii publice, 3 posturi  sunt corespunzătoare categoriei 
funcţionarilor publici de conducere  şi 23 posturi  
corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie. 

 
             1.B.3.       Muzeul Jude ţean Olt  
 

         În anul 2009 Muzeul Jude ţean Olt a func ţionat conform 
structurii organizatorice aprobate prin Hot ărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 131 din 27.12.2007,   la  nivelul a 36 posturi, şi 
începând cu data de 01.06.2009 conform structurii 
organizatorice aprobate prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean 
Olt nr. 70 din 28.05.2009, tot la nivelul a 36 post uri, dup ă cum 
urmeaz ă: 

� personal de conducere                              1 post; 
� personal de specialitate                       25 p osturi; 
� personal tehnic, economic, 
    de alt ă specialitate şi administrativ     7 posturi; 
� personal auxiliar                                    3 posturi.            
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1.B.4.  Biblioteca Jude ţeană ,,Ion Minulescu”  
 

� până la data de 01.06.2009,  Biblioteca Jude ţeană ,,Ion 
Minulescu ” a func ţionat conform structurii organizatorice 
aprobate prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 135 
din 27.12.2007,  la nivelul a 45 posturi; 

� începând cu data de 01.06.2009 Biblioteca Jude ţeană ,,Ion 
Minulescu ” a func ţionat conform structurii organizatorice 
aprobate prin  Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 67  
din 28.05.2009, la nivelul a 44 posturi,  din care: 

� personal de conducere                   -  2 posturi;              
� personal de specialitate                 -  34 posturi; 
� personal economic şi 
     administrativ                                    -    3 posturi; 
� personal  de întreţinere (auxiliar)      -   5 posturi 

 
1.B.5  Ansamblul Profesionist pentru Promovarea  

Culturii Tradi ţionale ,,DOINA OLTULUI ”  
 

� până la data de 01.06.2009,  Ansamblul Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradi ţionale  ,,Doina  
Oltului” a func ţionat conform structurii organizatorice 
aprobate prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.  126  
din 28.10.2008, la  nivelul a 135 de posturi;  

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 76 din 
28.05.2009 s-a aprobat, începând cu data de 01.06.2009,  
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru 
Ansamblul Profesionist Pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale ,,OLTUL” la nivelul a 140 de posturi, 
respectiv cu 5 posturi mai mult fa ţă de cele aprobate 
prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.  126 din 
28.10.2008 (135 posturi ). Structura posturilor  a fost 
următoarea: 

          - personal de conducere            -          2 posturi; 
          - personal de specialitate           -      119 posturi; 
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          - personal tehnic, economic, 
            de altă specialitate şi 
            administrativ                               -          9 posturi; 

    - personal auxiliar                         -         10 posturi; 
       Numărul de posturi a fost majorat prin: 

- înfiinţarea unui post de Impresar Artistic; 
- înfiinţarea unui post de Îngrijitor; 

    -   înfiinţarea a 3  posturi  de Manipulant bunuri. 
 

1.B.6.  �coala Popular ă de Arte şi Meserii  
 

  Activitatea  �colii  Populare de Arte şi Meserii este 
similar ă cu cea a institu ţiilor de înv ăţământ. 

  Organigrama, numărul de posturi,   statul de funcţii şi planul 
de şcolarizare pentru această instituţie se aprobă la începutul 
fiecărui  an şcolar, astfel: 

� până la data 01.10.2009, �coala Popular ă de Arte şi 
Meserii  a func ţionat conform structurii organizatorice 
aprobate prin  Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr .126 
din 28.10.2008 , la nivelul a 37  posturi;  

� începând cu data de 01.10.2009,  prin Hot ărârea 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 131  din  24.09.2009 au fost 
aprobate organigrama, numărul de personal,  statul de 
funcţii,  ( tot la nivelul a 37 posturi ),   planul de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2009-2010 şi   regulamentul de 
organizare şi funcţionare. Structura actuală a posturilor este 
următoarea:  

- conducere                                    2 posturi; 
- personal de specialitate             29 posturi; 
- personal tehnico - economic, 
     administrativ                                4 posturi; 
- personal auxiliar                           2 posturi; 
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1.B.7  Centrul  Jude ţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradi ţionale şi   Cultural  Olt  

 
� până la data 01.06.2009, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 
a funcţionat conform structurii organizatorice aprobate  prin 
Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 127 din 28.10.2008, 
la nivelul a  18 posturi; 

� începând cu data de 01.06.2009,  prin Hot ărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 68 din 28.05.2009 au fost aprobate 
organigrama, numărul de personal,  statul de funcţii  pentru 
personalul din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt tot  la nivelul a 
18 posturi,  dup ă cum urmeaz ă: 
� conducere                                              1 post; 
� personal de specialitate                         9 posturi; 
� personal tehnico - economic, 

         administrativ şi de altă specialitate        6 posturi; 
� personal auxiliar                                     2 posturi; 

       Urmare a faptului că 3 salariaţi din cadrul acestei instituţii,  
încadraţi   pe posturi cu nivel de studii medii,  au absolvit studii de 
nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea pe 
care o desfăşoară,  prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 
144 din 29.10.2009 au fost transformate  3 posturi din statul 
de func ţii al acestei institu ţii,  din nivel cu studii medii în 
nivel cu studii superioare de lung ă durat ă.                                                                                                                                        

                                                              
1.B.8  Serviciul Jude ţean de Pază Olt  

  
          Aparatul propriu al Serviciul Jude ţean de Pază Olt a 
func ţionat pân ă la data 01.05.2009 conform structurii 
organizatorice şi statului de func ţii aprobate prin Hot ărârea 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 133 din 27.12.2007 la nivelul a 24 
posturi. 
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         Începând cu data de 01.05.1009 acest servi ciu a 
func ţionat conform structurii organizatorice şi statului de 
func ţii aprobate prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 
51 din 23.04.2009 tot  la nivelul a 24 posturi. 

 
2.Dezvoltarea capacit ăţii de planificare prin elaborarea 

Planului de ocupare al func ţiilor  publice  
 Planul de ocupare a funcţiilor publice este un instrument de 
planificare a posturilor rezervate promovării în funcţia publică şi a 
modului de ocupare a funcţiilor publice vacante, atât a celor 
existente cât   şi a celor care se vor înfiinţa. 
        Potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea  nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările 
şi completările ulterioare,  Planul de ocupare a func ţiilor 
publice stabile şte: 

a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate  promov ării 
func ţionarilor publici ; 

b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în 
scopul promov ării rapide;  

c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin 
recrutare; 

d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi      înfiin ţate; 
e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse 

reorganiz ării; 
f) numărul maxim al funcţiilor publice pe fiecare clas ă, 

categorie şi pe grade profesionale; 
g) numărul maxim al func ţiilor publice de conducere şi al 

func ţiilor publice corespunz ătoare categoriei înal ţilor 
func ţionari publici.  

        Planul de ocupare a func ţiilor publice are rolul de a  
identifica func ţionarii publici care îndeplinesc condi ţiile de 
promovare în grad profesional şi de a  planifica posturile 
acestora ca posturi rezervate promov ării.  
         Potrivit art. 21 alin. (2) – (5) din Legea nr. 188/1999  privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată,   Planul de ocupare a 
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func ţiilor publice se elaboreaz ă anual, cu consultarea 
sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, de către 
preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul propriu de 
specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din 
administraţia publică locală. 
         Planul de ocupare a func ţiilor publice se întocme şte 
centralizat, pe fiecare ordonator principal de cred ite şi pe 
fiecare institu ţie din subordinea acesteia sau finan ţată prin 
bugetul s ău. 
 În temeiul bazei legale mai sus menţionate, prin Hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Olt au fost aprobate Planurile de ocupare 
ale func ţiilor publice, pentru anul 2010 ,   atât pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt cât şi pentru instituţiile 
şi serviciile publice subordonate acestuia, respectiv: 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 145 din 
29.10.2009 a fost aprobat Planul de ocupare al func ţiilor 
publice din cadrul aparatului  de specialitate  al Consiliului 
Judeţean Olt,  pentru anul 2010; 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 146 din 
29.10.2009 a fost aprobat Planul de ocupare al func ţiilor 
publice din cadrul Direc ţiei Generale de Asisten ţă 
Social ă şi  Protec ţia  Copilului Olt,  pentru anul 2010; 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.147 din 
29.10.2009 a fost aprobat Planul de ocupare al func ţiilor 
publice din cadrul  Direc ţiei Jude ţene de Eviden ţă a 
Persoanelor Olt,  pentru anul 2010; 

 
3. Recrutarea  şi selec ţia personalului pe principiul 

competi ţiei deschise şi competen ţelor profesionale, cu 
respectarea prevederilor legale în acest domeniu  

 
           Pentru realizarea acestui obiectiv, cu respectarea 
prevederilor legale, Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, 
Salarizare, Perfecţionare,  a întocmit documentaţia necesară 
organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din 
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cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt, a 
participat şi a  acordat asistenţă de specialitate la concursurile 
organizate pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 
serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean 
Olt şi din cadrul primăriilor  de pe teritoriul judeţului. 

         Concursurile pentru ocuparea posturilor aferente 
func ţiilor publice au fost organizate şi s-au desf ăşurat în 
conformitate cu prevederile   Hot ărârii Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

    Concursurile pentru ocuparea posturilor aferent e 
personalului contractual  s-au desf ăşurat în conformitate cu 
prevederile  Hot ărârii Guvernului nr. 775/1998 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a 
salariilor de bază între limite  şi a normelor de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale  pentru personalul angajat 
în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile  publice 
din subordinea acestora, modificată şi completată cu Hotărârea 
Guvernului nr. 157/1999.   

         La finele lunii octombrie 2008, Compartimentul Evidenţa 
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare  a întocmit 
documentaţia necesară în vederea solicitării Avizului Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publicii pentru organizarea concursului 
de recrutare  a  4 funcţii publice de conducere de Director executiv, 
din domeniile Financiar - Contabil, Buget, Arhitectură şi  Integrare 
Europeană, vacante,   din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt. 
        În sensul celor mai sus menţionate a fost obţinut Avizul  
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr. 1465793 din 
22.12.2008 în baza căruia concursul s-a  desf ăşurat în data de 
23 ianuarie 2009 – proba scris ă şi proba de interviu, la sediul 
Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici, conform legii . 
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       În urma concursului din data de 23 ianuarie 2009 – proba 
scris ă şi proba de interviu, au fost declara ţi admi şi 3 
func ţionari publici pe posturile de  Director Executiv –  
Direc ţia Buget – Finan ţe, Arhitect �ef al Jude ţului şi Director 
executiv  - Direc ţia Dezvoltare Regional ă, Management,  
Proiecte şi Rela ţii Interna ţionale. 
       Întrucât  la concursul  din data de 23 ianuarie 2009 pentru  
postul de Director executiv  - Direcţia Contabilitate – Financiar, 
Administrativ nu s-a prezentat nici un candidat, în cursul anului 
2009 acest post a fost ocupat temporar până la data de 
01.12.2009. 
       Postul a fost scos la concurs în luna Decemb rie 2009. 
Concursul s-a desf ăşurat în data de 16 decembrie 2009, la 
sediul Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici, conform 
legii. În urma concursului acest a fost ocupat. 
      Este de men ţionat faptul c ă în cursul anului 2009, în 
temeiul prevederilor Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului nr. 
223/2008 privind  măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare şi  
Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului nr. 34/2009 c u privire la 
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale,  a fost suspendat ă ocuparea posturilor prin 
concurs din sectorul administra ţiei publice, cu excep ţia 
func ţiilor publice de conducere.  

 
3. Gestionarea eficient ă şi dezvoltarea carierei  

func ţionarilor publici şi personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Jude ţean Olt  

 

          Gestionarea şi dezvoltarea  carierei în administraţia publică 
implică o gamă largă de activităţi  desfăşurate,  în principal,  de 
compartimentele de resurse umane din cadrul fiecărei autorităţi şi 
instituţii publice. Pentru realizarea acestor activităţi, 
Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, 



 82

Perfecţionare a întocmit rapoarte de specialitate şi dispoziţii 
referitoare la numire în funcţie, încetare raport de serviciu (pentru 
funcţionarii publici), încetare contract de muncă (pentru 
personalul contractual), transfer, delegare, detaşare, promovare 
şi  promovare temporară pentru personalul din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, astfel: 
 
                                      4.1.  NUMIRI ÎN FUNCŢII   

În urma  concursului organizat de Consiliului Jude ţean Olt  
în data de 18.12.2008  (proba scrisă şi proba de interviu) pentru 
ocuparea  a 3 posturi  aferente func ţiilor publice de conducere  
de Director executiv  şi a  7 posturi  aferente func ţiilor publice 
de conducere de �ef serviciu ,  prin Dispoziţiile  Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt   nr. 330,  331 şi 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338  din 30.12.2008 şi nr. 10 din 26.01.2009, candida ţii 
declara ţi ,,admi şi” la acest   concurs au fost numi ţi în func ţiile  
publice de conducere  pentru care au candidat, înce pând cu 
data de 01.01.2009.  

    În urma  concursului organizat de Agen ţia Naţional ă a 
Func ţionarilor Publici, în data de 23.01.2009 - proba scrisă şi 
proba de interviu,  pentru ocuparea  a 3 posturi aferente 
func ţiilor publice de conducere de Director executiv  şi a 
func ţiei publice de conducere specifice de Arhitect �ef al 
Jude ţului , prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr. 11,12 şi 13 din 26.01.2009, la propunerea Agen ţiei 
Naţionale a Func ţionarilor Publici,  candida ţii declara ţi 
,,admi şi” la acest   concurs au fost numi ţi în func ţiile  publice 
de conducere  pentru care au candidat,    începând cu data 
de 01.02.2009. 

4.2. PROMOVĂRI  
4.2.a.  Promov ări în treapt ă de salarizare.                           

          În anul 2009,   la propunerea şefilor de  compartimente 
şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare,  prin 
Dispozi ţii ale   Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt au fost 
avansa ţi  în treapta de salarizare imediat superioar ă, 
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func ţionarii publici care au îndeplinit condi ţiile prev ăzute de 
lege, astfel:  
� prin Dispozi ţiile  Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt 

nr. 47, 48, 49 şi 50  şi 51  din 17.03.2009 au fost avansa ţi 
în treapta de salarizare 5  func ţionari publici;  

� prin Dispozi ţiile   Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
nr. 58, 59, 60, 61, 62, 63 şi 64 din 06.04.2009 au fost 
avansa ţi în treapta de salarizare 7  func ţionari publici;  

� prin Dispozi ţiile  Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 
106, 107, 108, şi 109 din 01.07.2009 au fost avansa ţi în 
treapta de salarizare 4  func ţionari publici;  

� prin Dispozi ţiile  Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 
122, 123 şi 124 din 17.07.2009 au fost avansa ţi în treapta 
de salarizare 3  func ţionari publici;  

� prin Dispozi ţia   Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.  
nr. 134 din 11.08.2009 a  fost avansat  în treapta de 
salarizare un   func ţionar public;  

� prin Dispozi ţiile  Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 
144, 145 şi 146 din 24.08.2009 au fost avansa ţi în treapta 
de salarizare 3  func ţionari publici.  

         În cursul anului 2009 au fost avansa ţi în treapta de 
salarizare 23 de  func ţionari publici . 
 

4.2.b.  Promov ări  în grad profesional superior  
 (func ţionari publici) 

           
          În baza rezultatelor  examenului  de promovare în g rad 
profesional superior,  organizat de Consiliul Jude ţean Olt în 
data de 11.12.2008 – proba scris ă şi 15.12.2008 – proba de 
interviu,  şi   urmare a Avizului  Agen ţiei Na ţionale a 
Func ţionarilor Publici transmis cu adresa nr. 1879551  d in 
10.03.2009, prin Dispozi ţiile Pre şedintelui Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 40, 41 şi 42 din 12.03.2009 au fost promova ţi 
în grad profesional superior 3 func ţionari publici. 
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4.2.c  Promov ări în clas ă 
 

    Având în vedere raportul final nr. 7472  din 07.09.2009 cu 
rezultatele finale ale examenului de promovare în clasă organizat 
de Consiliul Judeţean Olt în data de  07.09.2009 şi Avizul nr. 
1908734 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor,  prin Dispoziţiile  
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 182, 183 şi 184 din 
30.10.2009 au fost  promova ţi  în clas ă 3  func ţionari publici. 
 

4.2.d.  Promov ări treapt ă sau grad  profesional  
                                           (personal contractual) 
 
        Urmare a examenului organizat de Consiliul Jude ţean 
Olt în data de 30.12.2008  pentru promovarea în treaptă si/sau 
grad profesional, după caz, pentru personalul contractual încadrat 
pe posturi unice, prin Dispoziţiile  Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt nr. 1, 2 şi 3  din 05.01.2009 au fost promova ţi în 
grad sau treapt ă profesional ă  imediat superioar ă,  după caz,    
3 salaria ţi. 
 
                            4.2.e.  Încetare raport  de serviciu  
 
        Prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 78 
din 08.05.2009, 88 din 26.05.2009, 157 din 11.09.2009 şi 203 din 
27.11.2009 a fost încetat raportul de serviciu a 4 func ţionari 
publici  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, prin pensionare la limită de vârstă,  sau,  prin 
acordul părţilor.  
 

5. Asigurarea unui sistem motiva ţional al valorilor şi 
competen ţelor profesionale.  

          Acest obiectiv s-a  realizat prin:  

a) salarizare adecvat ă, conform prevederilor legale. 
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         Cu respectarea strictă a legislaţiei privind salarizarea 
funcţionarilor publici, personalului contractual şi a  funcţiilor de 
demnitate publică,  Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, 
Salarizare, Perfecţionare  a întocmit rapoarte de specialitate şi  
dispoziţii referitoare la stabilirea drepturilor salariale pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate   şi din cadrul 
aparatului permanent de  lucru  al Consiliului Judeţean Olt.        

b) evaluare conform prevederilor legale, obiectiv ă şi 
impar ţială; 

        În  luna Ianuarie a anului 2009 au fost întocmite  rapoartele   
de evaluare a performan ţelor profesionale  ale func ţionarilor 
publici precum şi fi şele de evaluare a performan ţelor 
profesionale pentru personalul contractual, proces coordonat 
de Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, 
Perfecţionare.  

c) stimulare materială şi morală; 
         Stimularea personalului din cadrul aparatului de specialitate  
s-a realizat prin acordarea de premii lunare în cursul anului  2009, 
potrivit legislaţiei în vigoare.  
         De asemenea, pentru rezultate deosebite ob ţinute   în 
activitatea profesional ă  în anul 2008,  în luna Ianuarie  a 
anului 2009  a fost acordat premiul anual (al treisprezecelea 
salariu)  atât funcţionarilor publici cât şi personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt.  
 

6. Îmbun ătăţirea sistemului de gestionare a dosarelor 
profesionale şi a altor drepturi de personal.  

                                                                            
          Cadrul legal privind dosarul profesional al funcţionarilor 
publici a fost reglementat în anul 2004 prin Hotărârea de Guvern 
nr. 432/2004. 
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          Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul 
profesional al funcţionarilor publici a fost  modificată şi completată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2007.           

              În cursul anului 2009 s-a urmărit şi s-a realizat 
îmbunătăţirea sistemului de gestiune a drepturilor de personal 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate  al 
Consiliului Judeţean Olt, respectiv: programarea, evidenţa şi 
monitorizarea concediilor de odihnă, eliberarea   la cerere de  
adeverinţe cu privire la vechimea în muncă, drepturi salariale, etc. 
             

7. Formarea profesional ă continu ă 
        
      Cu respectarea cadrul juridic al formării profesionale a 
funcţionarilor publici,  reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcţionarilor publici, în  anul 2009  au urmat 
cursuri de perfec ţionare 26 de func ţionari publici  din  cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

În anul 2009 au fost alocate pentru formarea profesională a 
personalului din cadrul aparatului de  specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt  suma de 20.000 lei din care au fost consumat ă 
suma de 14.500 lei.    
               
            Activitatea de cooperare interinstitu ţional ă 

 
În concordanță cu specificul activității Serviciului Cooperare 

Interinstitu țional ă, prevăzut de art. 91 alin.(1) lit. e din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în perioada 01.01- 
31.12.2009, au fost îndeplinite urm ătoarele activit ăţi:  

Referitor la cooperarea sau asocierea Consiliului Judeţean 
Olt cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri 
din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a 
unor acţiuni, de interes public judeţean: 
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- A fost încheiat Protocolul de Colaborare nr. 
2424/25.03.2009 între Consiliul Jude ţean Olt şi Societatea 
Național ă de Cruce Ro șie din România – filiala Olt . Protocolul 
a avut drept scop colaborarea dintre cele două părți în vederea 
susținerii persoanelor vulnerabile din punct de vedere social și în 
caz de dezastre pentru punerea în practică a politicilor de 
siguranță și suport social. 

Consiliul Jude țean Olt a finan țat și a participat prin 
intermediul Serviciului Cooperare Interinstitu țional ă la 
proiectele ini țiate în cursul anului de c ătre Societatea 
Național ă de Cruce Ro șie din România – filiala Olt. 

-  Ca parteneri în Rețeaua Info EU-RO,  în urma încheierii 
Protocolului de Colaborare nr. 8073/15.10.2008 într e 
Asocia ția Național ă pentru Protec ția Consumatorilor și 
Promovarea Programelor și Strategiilor din România și 
Consiliul Jude țean Olt , serviciul a participat la campaniile ”O 9 
atitudine”, respectiv ”DOLCETA” desfășurate la nivel național în 
cursul anului 2009, prin diseminarea materialelor de informare și 
punerea acestora la dispoziția tuturor unităților administrativ- 
teritoriale din județ, spre informarea publicului larg. 
        S-a colaborat cu Primăria Comunei Oboga, acordându-le 
acestora sprijinul necesar în vederea realizării procedurii de 
înfrățire a comunei cu o unitate administrativ - teritorială similară 
din străinătate: 
- Prin intermediul Ambasadei României la Bruxelles, s-a facilitat 

găsirea ca partener a comunei Vaux-sur-Sûre, provincia 
Luxemburg. 

- A fost întocmită și redactată documentația necesară realizării 
procesului de înfrățire dintre cele două unități administrativ-
teritoriale (prezentarea generală a comunei, scrisoare 
deschisă, menținerea corespondenței cu Colegiul Comunal 
Vaux-sur-Sûre). 

- În temeiul art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele  
coroborat cu art. 16 alin. 1 din Legea administra ţiei publice 
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locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-au obținut avizele de oportunitate  de la  Ministerul 
Afacerilor Externe  și  Ministerul Administrației și Internelor cu 
privire la intenția de a iniția negocieri pentru încheierea de 
înțelegeri de cooperare cu autorități  administrativ-teritoriale 
similare din alte state. 

- S-a întocmit proiectul acordului de înfățire, urmând ca părțile 
să-l semneze. 

       A fost promovat poten țialul de dezvoltare al jude țului 
prin materialele de prezentare:  
- În acest sens s-a colaborat cu Agenția Română de Investiții 

Străine realizându-se un material de promovare ce a conținut 
oportunitățile pe care le oferă unițățile administrativ teritoriale 
din județ în vederea atragerii investitorilor străini. 

- Serviciul a furnizat informații și materiale de prezentare a 
județului necesare realizării de către SC GMC SRL Târgu  
Mureș a unei pagini de internet www.agenda naţională.ro cu 
scopul promovării turistice și culturale a județului nostru,  pe 
plan național și internațional. 

       A fost asigurat ă reprezentarea Consiliului Jude țean Olt  
la  simpozioanele și seminariile organizate de diverse 
institu ții, atunci când func ționarii publici din cadrul 
serviciului au fost desemna ți să participe.  
       În îndeplinirea atribu țiilor de serviciu, s-a colaborat cu 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale 
celorlalte organe de specialitate ale administra ției publice 
centrale de pe teritoriul jude țului, ministere și alte organe de 
specialitate ale administra ției publice centrale  ( Ministerul 
Educației, Cercetării și Inovării în cadrul Programului ”Internet 
în școala ta” ; Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării 
Rurale în cadrul Programului de Informare a Produc ătorilor 
Agricoli  despre ajutoarele prevăzute pentru campania de toamnă 
2009, monitorizarea stadiului accesării subvențiilor în anul 2009, 
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accesarea fondurilor europene de dezvoltare rurală etc.;  
Ministerul Administrației și Internelor în cadrul Programului 
”Repararea şi punerea în func țiune a sistemului de iriga ții 
pentru o suprafa ță de 1,5 milioane ha” , în scopul transmiterii 
infrastructurii de irigații, rămase fără proprietar, către OUAI-uri 
sau federații de OUAI-uri, în condițiile legii;  Ministerul Sănătății în 
cadrul Programului Na țional nr. III. de depistare precoce 
activ ă a afecțiunilor oncologice, colaborând cu societățile 
comerciale și instituțiile publice din județul Olt unde sunt angajate 
un număr mare de femei în vederea implementării de către 
Minister a programului amintit). 
         S-a completat și actualizat baza de date a persoanelor 
juridice f ără scop patrimonial - asocia ții, funda ții și federa ții 
existent ă . 
         S-a răspuns în termen legal la toate lucr ările repartizate 
de către conducerea Consiliului Jude țean.  
 
     

Doamnelor şi domnilor consilieri jude ţeni, 
stima ţi invita ţi 

 
             Ţinând cont de contextul european, dar şi de 
necesitatea dezvolt ării sistemului administrativ românesc, 
reforma administra ţiei publice are ca obiectiv îmbun ătăţirea 
managementului şi eficientizarea activit ăţii administra ţiei 
publice jude ţene, descentralizarea administrativ ă, 
descentralizarea financiar ă, creşterea eficien ţei şi a 
transparen ţei în activitate a institu ţiilor subordonate. 
              În contextul schimb ărilor legislative şi administrative 
iminente în domeniul administra ţiei publice locale, finalizarea 
şi îndeplinirea misiunilor, obiectivelor şi realizarea 
indicatorilor de performan ţă la standarde optime privind 
activitatea proprie a Consiliului Jude ţean Olt, precum şi 
principalele evolu ţii înregistrate în domeniul reformei 
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administra ţiei publice în contextul îmbun ătăţirii activit ăţii 
manageriale în cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului 
Jude ţean Olt, este şi rezultatul implement ării m ăsurilor 
prioritare pentru integrare, a implement ării politicilor publice 
în contextul realiz ării prerogativelor de putere public ă.  
              Doamnelor şi domnilor consilieri, doresc s ă vă 
mul ţumesc pentru sprijinul pe care mi l-a ţi acordat în 
îndeplinirea sarcinilor proprii şi a prevederilor hot ărârilor 
Consiliului Jude ţean Olt, eviden ţiind în acest context aportul 
pe care l-a ţi adus în plen şi în comisiile de specialitate. 
Colaborarea cu dumneavoastr ă, cu organismele jude ţene 
implicate în realizarea actului administrativ, cu o rganismele 
neguvernamentale, cu sindicatele, precum şi implicarea cu 
răspundere a personalului din aparatul de specialitat e al 
Consiliului Jude ţean Olt şi din cadrul institu ţiilor şi serviciilor 
publice de specialitate de sub autoritatea Consiliu lui 
Jude ţean Olt, au constituit premise şi au contribuit la 
ob ţinerea unor rezultate bune în toate domeniile de ac tivitate 
prestate, conform legii.  
             Un dosar complet al politicilor public e din România 
nu ar putea fi complet dac ă din el ar lipsi problematica 
liberului acces al cet ăţenilor la informa ţiile de interes public 
şi a particip ării lor active la procesul de luare a deciziilor 
administrative şi la elaborarea actelor normative, precum şi 
realizarea unui corp profesionist al func ţionarilor publici prin 
creşterea competen ţelor profesionale ale acestora, 
contribuindu-se astfel la cre şterea actului administrativ 
prestat.  
             În conformitate cu legisla ţia în vigoare privind 
derularea fondurilor europene, informatizarea activ ităţii în 
domeniul administra ţiei publice locale, managementul 
resurselor umane, juridic-contencios, rela ţiile cu publicul şi 
informarea cet ăţeanului, precum şi a legisla ţiei în domeniul 
urbanismului, investi ţiilor şi administr ării drumurilor, 
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economico - financiare, auditului public intern, au  fost atinse 
obiectivele prioritare ale activit ăţii administra ţiei jude ţene. 
           Criza financiar ă declan şată în România implic ă 
necesitatea încheierii unor acorduri de finan ţare cu 
institu ţiile interna ţionale şi cre şterea capacit ăţii de absorb ţie 
a fondurilor europene, în acest sens fiind necesar ă adoptarea  
unor m ăsuri de reorganizare institu ţional ă şi de rea şezare a 
finan ţelor publice pe fundamente s ănătoase.  
            Modernizarea administra ţiei publice r ămâne un 
obiectiv prioritar, c ăruia i se subsumeaz ă o serie de reforme, 
contextul actual trebuind s ă fie folosit ca oportunitate pentru 
accelerarea moderniz ării institu ţiilor publice, fiind în joc 
şansele de dezvoltare pe termen lung a României în c adrul 
UE şi în cadrul unei economii mondiale tot mai competit ive. 
            Priorit ăţi privind realizarea reformei în administra ţia 
jude ţeană în anul 2010 : 
- revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor 

privind administra ţia jude ţeană şi serviciile din subordine;  
- implementarea de instrumente moderne, stabilirea şi 

opera ţionalizarea unor structuri noi, cum ar fi: centrul 
pentru reforma managementului public, asocia ţiile de 
dezvoltare intercomunitare, un corp de administrato ri 
publici profesioni şti în administra ţia jude ţeană; 

- introducerea unor reforme privind managementul cali tăţii; 
- dezvoltarea func ţiei de management al instruirii 

personalului din administra ţia public ă; 
- module de preg ătire în domenii ca: achizi ţiile publice, 

ECDL, limbi str ăine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi 
managementul proiectelor, managementul resursei uma ne, 
auditul calitativ, protec ţia mediului, etc.  

- realizarea unui management performant în administra ţia 
public ă jude ţeană privind dezvoltarea capacit ăţii 
administrative. 

            Activitatea de culegere şi de difuzare a informa ţiilor 
de interes public, desf ăşurată de mijloacele de informare în 
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masă şi care  constituie o concretizare a dreptului cet ăţenilor 
de a avea acces la orice informa ţie, mă oblig ă să mul ţumesc  
reprezentan ţilor presei locale pentru sprijinul acordat prin 
reflectarea în pres ă a activit ăţilor desf ăşurate la nivelul 
Consiliului Jude ţean Olt , precum şi semnalarea unor lipsuri 
şi deficien ţe în activitatea noastr ă, dându-ne astfel 
posibilitatea s ă acţionăm cu operativitate pentru 
îmbun ătăţirea managementului activit ăţii administra ţiei 
jude ţene.              
           
 
 

PRE�EDINTE 
Paul STĂNESCU 
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