
    
 
                      RAPORT   DE  ACTIVITATE 
 
           in  perioada  01.01.2012 -   31.12.2012 in calitate de 
          V I C E P R E Ș E D I N T E  al Consiliului Județean Olt  
 
 
 In baza organigramei  aprobate  de Consiliul Județean Olt  și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de 
specialitate  al Consiliului Județean Olt ,am coordonat  activitatea 
unor  servicii și compartimente , astfel  : 
 
 I. activitatea din cadrul Serviciului   tehnic  și  Investiții 
 

 
1. Serviciul Tehnic, Investiţii 
 
  În  ceea ce priveşte activitatea  de administrare a drumurilor  şi în 

domeniul  investiţiilor, în perioada 01.01.2012 – 27.06.2012, am  
asigurat  îndeplinirea  atribuţiilor privind   realizarea  tuturor lucrărilor  
de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor judeţene sau comunale, după 
caz, şi investiţiilor cuprinse în  programele anuale aprobate după cum 
urmează : 
        
A.  Din  bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt  şi din TVA  au fost 
realizate lucrări în valoare de  3.827.627,64 lei constând în : 
- asigurarea verificării tehnice a lucrărilor  prin diriginţi  de şantier 
autorizaţi, în valoare de 9.600 lei; 
- proiectarea lucrărilor la drumuri judeţene, în valoare de 75.000 lei; 
- întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice (plombe) pe 24 drumuri judeţene  
în valoare de 299.953.16  lei; 
-întreţinere drumuri pietruite pe 25  drumuri judeţene - în valoare de 
87.234,83 lei; 
- întreţinere pe timp de iarnă a tuturor celor 40  de drumuri judeţene, 
în valoare de  1.784.925,70 lei; 
- covoare bituminoase simple pe 5 drumuri judeţene, în valoare  de    
699.992,06 lei; 



- îmbrăcăminţi  bituminoase uşoare pe 5 drumuri judeţene, în valoare 
de 870.921,89 lei.  
         
B. În cadrul Programului  de pietruire, reabilitare şi/sau  asfaltare a 
drumurilor de interes local, finanţat conform H.G. nr.  577/1997  
modificată prin H.G. nr. 1256/2005 au fost realizate lucrări de 
modernizare  şi asfaltare, în valoare de 11.862,16 mii  lei  pe 
următoarele drumuri: 
DC 58, DC 4,  DC 38, DC 9B, DC 39, DC 24, DC 84A, DC 93, DC 194, DC 
139 A, DC92,  DC145, DC70, DC71A, DJ 642A. 
C. Conform  aceleeaşi hotărâri de guvern H.G. nr. 577/1997, au fost 
realizate şi lucrări de  alimentare cu apă a satelor  în următoarele 
localităţi: Leleasca ,Tufeni, Osica de Jos,  Călui,  Dobroteasa şi 
Coteana.   
În  cadrul  aceluiaşi  program  s-au  realizat  lucrări  de  canalizare  în  
localităţile:  Coloneşti,  Brastavăţu, Deveselu şi Nicolae Titulescu.   
 
D. În domeniul investiţiilor şi lucrărilor publice din programul propriu 
au fost realizate următoarele lucrări, în valoare de 911.006,04 lei: 
1. Reabilitare  scuar  urban  la  sediul  Consiliului  Judeţean Olt în 
valoare de   681.717,21  lei; 
2. Construire Punct  control şi acces în incinta sediului  B  al  I.S.U. 
„Matei  Basarab”, jud. Olt în valoare  de 79.069,98  lei; 
6. Lucrări  de  ignifugare  la  acoperiş  corpurile  C1, C2,  C3   şi  C4 
la  fostul  Centru  de  Plasament  Zorile, în valoare de  52.452  lei; 
7. Lucrări  de  ignifugare  la  acoperiş  Centrul  Militar  Judeţean  Olt 
în valoare de  27.490,80 lei; 
11. Desfiinţare  şi  demolare  construcţii  la  Spitalul  Judeţean  de  
Urgenţă  Slatina, în valoare de 70.276,05 lei; 
 
        Recepţia lucrărilor executate, s-a făcut cu respectarea 
prevederilor H.G. 273/14.06.1994, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
        De asemenea, am asigurat realizarea următoarelor activităţi : 
 
- verificarea periodică a stării tehnice a întregii reţele de drumuri 
judeţene;  
- verificarea permanentă a stadiului fizic al execuţiei lucrărilor din 
programele aprobate, calitatea  acestora şi decontările efectuate; 



- emiterea acordurilor prealabile de amplasare în zona drumurilor 
judeţene a unor construcţii şi instalaţii conform Hotărârii Consiliului 
Judeţean  Olt  nr. 145/2011.  
 
        Am avizat rapoartele pentru  următorul Proiect de  hotărâre 
privind activitatea tehnică, investiţii, aprobat în şedinţa Consiliului 
Judeţean şi care a devenit Hotărâre: 

 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 33 din 29.03.2012 cu privire 
la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, în 
valoare de 10.000.000 lei. 

 
         
2. Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport 
Judeţean 
 
        În perioada 01.01.2012 – 27.06.2012, am avizat rapoartele 
pentru  următoarele Proiecte de  hotărâri privind administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului, aprobate în şedinţe ale 
Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri: 
 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 9 din 26.01.2012 cu privire la 
atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 
de persoane prin curse regulate speciale; 
 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 10 din 26.01.2012 cu privire 
la aprobare vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unui 
teren intravilan; 
 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 26 din 23.02.2012 cu privire 
la dare în folosinţă gratuită a  unor imobile din domeniul public al 
Judeţului Olt,  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei 
Basarab” al Judeţului Olt; 
 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 27 din 23.02.2012 cu privire 
la atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate speciale; 
 



- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 38  din 29.03.2012 cu privire 
la atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate speciale; 
 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 52  din 26.04.2012 cu privire 
la: 
- trecerea unor construcţii în domeniul public al judeţului Olt şi în 
administrarea Consiliului judeţean Olt ; 
- trecerea  din domeniul public în domeniul privat al  judeţului Olt a 
unor construcţii aflate în administrarea Consiliului Judeţean Olt, în 
vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora; 
 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 53 din 26.04.2012 cu privire 
la trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al 
judeţului Olt. 
 
       De asemenea am avizat documentaţiile pentru centralizarea 
trimestrială (trim. I) şi transmiterea către Instituţia Prefectului – 
Judeţul Olt, a datelor primite de la primăriile judeţului Olt, cu privire la 
serviciile comunitare de utilităţi publice. 

 
 
  II .  activitatea   de  urbanism si amenajarea teritoriului  

 
    In perioada 01 ianuarie –27 iunie 2012, au fost avizate 
documentatiile si rapoartele in vederea emiterii Dispozitiilor 
Presedintelui pentru eliberarea certificatelor de urbanism si 
autorizatiilor de construire astfel :        
- au fost verificate  76 documentații în vederea eliberării certificatelor 
de urbanism,  31 documentații pentru eliberarea autorizaţiilor de 
construire, 1 documentație pentru eliberarea autorizațiilor de 
desființare și pentru toate acestea  au fost  avizate  8   rapoarte in 
vederea emiterii Dispozițiilor  Președintelui. 
- In sensul  respectării prevederilor art. 23 din Normele  metodologice 
de aplicarea Legii nr.50/19991 privind autorizarea executării lucrarilor  
de construcții ,  s-au eliberat un număr de  26 Avize  ale structurii de 
specialitate  din cadrul Consiliului Județean Olt, la cererea  primarilor 
localitaților in care nu s-au constituit structuri proprii de specialitate 
privind urbanismul . 



   - S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor publice 
din subordinea Consiliului Judeţean Olt, unităţilor administrativ - 
teritoriale din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice şi juridice care au 
solicitat, efectuandu-se controale tematice  aceasta, cu privire la 
pregătirea documentaţiilor în vederea obţinerii certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construire; 
    - S-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice Generale 
pentru  localităţile care  au aceste planuri în reactualizare , cu 
mențiunea că, desi s-a solicitat necesarul de alocații de la bugetul de 
stat in vederea realizarii/actualizării PUG-urilor,  în prima jumatate  a 
anului  2012 nu  
s-au acordat sume de bani  județului Olt , pentru realizarea acestora    
;          
 - De asemenea, în această perioadă , în domeniul urbanismului şi 
amenajării teritoriului , s-a urmărit respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991, republicată şi modificată  şi a Legii 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi  urbanismul  în aprox. 40 % din 
localităţile judeţului , punându-se accentul pe soluţionarea aspectelor 
semnalate în Notele de constatare anterioare; 
    -S-a verificat  modul de încasare a taxelor legale privind 
eliberarea autorizaţiilor de construire şi desfiinţare, actualizarea 
acestora şi trimiterea adreselor către beneficiarii de autorizaţii care nu 
au regularizat taxa de autorizare la finalizarea  lucrărilor ; 
- S-a  asigurat ,in conformitate cu prevederile legale, functionarea  
Comisiei  Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului constituita 
in cadrul Consiliului Judetean Olt, in cadrul careia s-au verificat 
(inclusiv pe  
teren) documentatiile depuse pentru avizarea unui nr.de  5 
documentații pentru  Planuri  Urbanistice  Zonale ( Corabia – 2  
documentații, Slatina,  Tufeni, Bucinișu ) 
- S-a asigurat intocmirea  de   răspunsuri la toate  scrisorile şi 
sesizările cetăţenilor adresate   Serviciului   Urbanism ;   
- S-a  asigurat verificarea  în arhivă , intocmirea de  răspunsuri si 
eliberarea  de   copii ale unor  acte ,pentru un numar de 3 cetațeni 
care au solicitat  documente referitoare la unele  imobile  preluate in 
mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 ( legea 
nr.10/1991, decrete de expropriere );          



- S-a  asigurat respectarea  Graficului  privind definitivarea Planului 
de Amenajare a Teritoriului Județean  Olt (P.A.T.J) ,care este in 
avizare . 
 
- Pentru toate documentațiile depuse la Consiliul Județean Olt la 
serviciul de Urbanism , în perioada ianuarie – 01 iulie 2012 s-a 
încasat in contul instituției , suma de  52.184  lei. 
 -S-a  asigurat accesul solicitanților la documentațiile de urbanism și 
amenajarea teritoriului, în condițiile legii;  
 -S-a asigurat caracterul public ,prin afișarea lunară la panoul din fața 
sediului dar și in format  electronic, a listelor cuprinzând certificatele 
de urbanism și autorizațiile de construire/desființare  emise; 
 
    Compartimentul  Disciplina in  Construcții 
 
    Compartimentul de disciplină în construcții  are ca obiectiv 
asigurarea respectării legislației referitoare la autorizarea și 
executarea lucrărilor de construire. 
 S-a asigurat  indeplinirea urmatoarelor cerințe  : 

♦  existența autorizațiilor de construire(prin sondaj); 
♦ respecatrea  termenelor de valabilitate acordate prin 

autorizația de construire; 
♦ regularizarea taxelor de autorizație; 
♦  soluționarea  sesizărilor  cetățenilor; 
♦ s-a ținut permanent legătura cu Inspectoratul în Construcții în 

vederea rezolvării problemelor sesizate pe linie de disciplina 
în construcții; 

 
 
 

III . activitatea  Direcţiei Programe şi Strategii de Mediu 
- Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor – 

           -   Compartiment Prognoze si Strategii de Mediu - 
 

Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor. 

   În perioada ianuarie - iunie 2012 au fost elaborate şi aprobate în 
Consiliul Judeţean următoarele hotărâri si dispoziţii privind proiectele 
cu finantare europeana si nationala de Protecţia Mediului: 
- Proiect: “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în 
judeţul Olt”. 



• Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.22/23.02.2012  cu privire 
la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea 
activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 
Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 
“Oltul” pe anul 2012. 

• Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.23/23.02.2012  cu privire 
la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea 
activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe 
anul 2012 . 

       In anul 2012 in cadrul proiectului “Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în judeţul Olt”.au fost parcurse 
următoarele etape:    
-  Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeţul Olt” va fi finanţat prin POS Mediu Axa prioritară 2 –“ 
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor istorice contaminate” pentru care se asigură 
finanţarea cheltuielilor eligibile conform POS Mediu, astfel: 80% grant 
UE - FEDR, 18% Buget de stat şi 2% Bugete  locale.  
-  Stadiul proiectului: In curs de implementare. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 31.812.843 Euro, fără TVA 
(130.544.001 lei), din care finanţarea nerambursabilă din Fondul 
European de Dezvoltare Regională este de 23.060.887 Euro 
(94.630.350 lei). 
      Beneficiarul final al proiectului este Consiliul Judeţean Olt iar 
beneficiari locali sunt toate cele 112 localitati ale judetului Olt care s-
au asociat pentru a putea monitoriza implementarea acestui proiect 
prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Olt-Eco”. 
Implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor în 
județul Olt este în conformitate cu legislația UE, Planul Național și 
Regional de Gestionare a Deşeurilor (PRGD), Master Planul de 
Gestionare a Deșeurilor (MPGD) și se bazează pe obiectivele POS 
Mediu, după cum urmează: 
• creşterea ratei de conexiune la serviciile publice de salubrizare de o 
calitate adecvată și cu tarife suportabile; 
• reducerea cantității de deșeuri depozitate în depozite; 
• creșterea cantității de deșeuri reciclate și refolosite; 
• reducerea numărului de sarcini ecologice vechi și; 
• îmbunătățirea standardelor tehnice în ceea ce privește eliminarea. 



Proiect: „Conservarea biodiversitatii in judetul Olt” 
Proiectul ”Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt” este 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-
2013, axa prioritară 4 -“Implementarea Sistemelor Adecvate de 
Management pentru Protecţia Naturii”, proiect dezvoltat în parteneriat 
cu Asociaţia “Gândeşte Verde” cu sediul în Bucureşti şi cu Direcţia 
Silvică Olt. 

În acest sens, a fost semnat Contractul de finanţare nr. 
129489/08.06.2012 între Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Direcţia 
Generală AM POS Mediu -  în calitate de Autoritate de Management 
şi Consiliul Judeţean Olt - în calitate de Beneficiar. Proiectul are o 
perioadă de implementare de 30 de luni, respectiv până în luna 
decembrie 2014. 

Valoare totală: 3.395.292 lei (din care valoare eligibilă 
2.928.461 lei – 2.342.769 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi 
585.692 lei de la bugetul de stat; valoare, alta decât cea eligibilă este 
de 466.831 lei şi reprezintă valoarea TVA aferentă valorii eligibile a 
Proiectului). 

Localizarea proiectului (numele ariei protejate, codul sitului 
Natura 2000): 
- ROSCI0011 Braniştea Catârilor - Teritoriul ariei naturale protejate  
se află pe raza localităţii Obârşia din judeţul Olt. 
- ROSCI0177  Pădurea Topana - Teritoriul ariei naturale protejate se 
află pe raza localităţilor Topana din judeţul Olt şi Ciomăgeşti, Uda din 
judeţul Argeş. 
- ROSCI0225 Seaca – Optăşani - Teritoriul ariei naturale protejate  
se află pe raza localităţilor Cungrea, Leleasca,Poboru şi Spineni din 
judeţul Olt. 
- ROSCI0140 Pădurea Călugărească 
Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza localităţilor 
Drăgăneşti-Olt, Dăneasa, Radomireşti şi  Stoicăneşti din judeţul Olt. 
- ROSCI0168 Pădurea Sarului - Teritoriul ariei naturale protejate se 
află pe raza localităţilor Bobiceşti, Cârlogani, Găneasa, Morunglav, 
Piatra-Olt, Pleşoiu din judeţul Olt şi a localităţii Laloşu din judeţul 
Vâlcea. 
- ROSCI0174 Pădurea Studiniţa- Teritoriul ariei naturale protejate se 
află pe raza localităţii Studina din judeţul Olt. 
- ROSCI0183 Pădurea Vlădila - Teritoriul ariei naturale protejate se 
află pe raza localităţii Redea şi Vladila din judeţul Olt. 
 



 
Compartiment Prognoze si Strategii de Mediu 

•   a acordat asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor publice locale 
în vederea implementării Planului Judeţean de Gestionare al 
Deşeurilor ; 

•   a participat la elaborarea si reactualizarea Planului Local de 
Acţiune pentru Mediu  în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Olt; 

•    a analizeat propunerile făcute de consiliile locale, în vederea 
elaborării de  prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;  

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

•   a asigurat accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare; 

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

•   a  participat în comisiile de analiză tehnică (CAT) create la nivelul 
Agenţiei de 

   Protecţia Mediului Olt. 
 
 
 
IV.   activitatea buget – finanţe privind aprobarea bugetului 
propriu,repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din unele 
venituri ale bugetului de stat  

 
 
 În conformitate cu prevederile legale, în calitate de 
Vicepreședinte, prin compartimentele de specialitate din cadrul 
Direcţiei Buget – Finanţe, am avizat rapoartele de specialitate 
aferente proiectului de buget propriu, repartizarea pe unități 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi a sumelor alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  şi am 
inițiat proiectele de hotărâri referitoare la stabilirea taxelor şi 
tarifelor pentru anul 2013. 
 S-a urmărit: 



 - stabilirea taxelor şi tarifelor aprobate prin Hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Olt, prin majorarea sau indexarea cuantumurilor 
acestora, conform legislaţiei în vigoare, cu aplicabilitate în anul 2013. 
 Pentru anul 2012 proiectul de buget a fost depus la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Olt în termenul legal. La elaborarea 
propunerilor pentru proiectul de buget au fost avute în vedere 
limitele sumelor prevăzute în legea bugetului de stat. 
 Având în vedere că, pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliile 
judeţene pot aproba rectificarea bugetului propriu în termen de 
30 de zile de la intrarea în vigoare a rectificării bugetului de stat, 
precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorului principal de credite, am avizat notele de 
fundamentare și rapoartele întocmite de compartimentele de 
specialitate şi aprobate de Comisia de buget-finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Olt,  
referitoare la următoarele proiecte de hotărâri: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 71/09.07.2012 cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Olt pe anul 
2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 72/09.07.2012 cu privire la 
repartizarea pe unități administrativ teritoriale a limitelor pentru 
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și 
pentru sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor 
de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 
2013 și a estimărilor pentru anii 2014-2016;   

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 73/09.07.2012 cu privire la 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna mai 2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 77/09.07.2012 cu privire la 
aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie 
veniturile proprii ale Camerei Agricole; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 83/21.08.2012 cu privire la 
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Olt pe anul 
2012; 



- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 84/21.08.2012 cu privire la 
probarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean 
Olt şi a situaţiilor financiare  la 30.06.2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 85/21.08.2012 cu privire la 
modificarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a unor 
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și 
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanțare locală; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 86/21.08.2012 cu privire la 
alocarea unei sume din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Olt prevăzut în bugetul propriu al Consiliului 
Județean Olt; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 87/21.08.2012 cu privire la 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna iunie 2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88/21.08.2012 cu privire la 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna iulie 2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/21.08.2012 cu privire la 
stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe anul 2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 97/27.09.2012 cu privire la 
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Olt pe anul 
2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 98/27.09.2012 cu privire la 
repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a influențelor la 
sumele defalcate din TVA  și la cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, pentru 
achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 
locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 99/27.09.2012 cu privire la 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 



Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna august 
2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 122/24.10.2012 cu privire la 
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Olt pe anul 
2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 84/21.08.2012 cu privire la 
aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean 
Olt şi a situaţiilor financiare  la 30.09.2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 124/24.10.2012 cu privire la 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna septembrie 
2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 144/16.11.2012 cu privire la 
repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a influențelor la 
sumele defalcate din TVA  pentru drumurile județene și comunale 
și pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 145/16.11.2012 cu privire la 
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Olt pe anul 
2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 154/29.11.2012 cu privire la 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna octombrie 
2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 158/29.11.2012 cu privire la 
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Olt pe anul 
2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 86/21.08.2012 cu privire la 
alocarea unei sume din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Olt prevăzut în bugetul propriu al Consiliului 
Județean Olt; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/18.12.2012 cu privire la 
aprobarea taxei pentru eliberarea autorizației de amplasare și/sau 
acces în zona drumurilor  județene, a tarifelor pentru acordul 
prealabil de amplasare și acces la drum județean, precum și a 



tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene, 
pentru anul 2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 165/18.12.2012 cu privire la 
majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru 
spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuințe, 
aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 166/18.12.2012 cu privire la 
stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului 
Județean Olt  pe anul 2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 167/18.12.2012 cu privire la 
aprobarea unor taxe și tarife la unele instituții de cultură de interes 
județean pentru anul 2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 168/18.12.2012 cu privire la 
aprobare taxe pentru anul 2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 169/18.12.2012 cu privire la 
rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Olt pe anul 
2012; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 170/18.12.2012 cu privire la 
repartizarea pe unități administrativ teritoriale a influențelor la 
sumele defalcate din TVA și la cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, pentru 
achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 
locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 171/18.12.2012 cu privire la 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna noiembrie 
2012. 
 
   
În anul 2012 am avizat rapoartele compartimentelor de 

specialitate pentru următoarele dispoziţii: 
- Dispoziţia nr. 728/13.11.2012 referitoare la constituirea comisiei 

de casare a unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar la 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

- Dispoziţia nr. 550/22.08.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul III 2012. 



- Dispoziţia nr. 596/05.09.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul III 2012. 

- Dispoziţia nr. 612/25.09.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul III 2012. 

- Dispoziţia nr. 662/10.10.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul III 2012. 

- Dispoziţia nr. 665/15.10.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2012. 

- Dispoziţia nr. 732/14.11.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2012. 

- Dispoziţia nr. 777/27.11.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2012 

- Dispoziţia nr. 784/29.11.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2012 

- Dispoziţia nr. 785/29.11.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2012 

- Dispoziţia nr. 790/06.12.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2012 

- Dispoziţia nr. 795/10.12.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2012 

- Dispoziţia nr. 815/19.12.2012 referitoare la aprobare virări de 
credite bugetare în trimestrul IV 2012 

 
 
V.    Activitatea Direcţie Economice 
 
 
 Direcţia Economică are în componenţa sa Serviciul financiar-
contabilitate şi informatică şi Biroul administrativ. 
 Directorul executiv al Direcţiei Economice este subordonat 
direct Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Vicepreşedintelui 
coordonator al Direcţiei şi răspunde de activitatea şi reprezentarea 
Direcţiei, îndeplinind sarcinile stabilite de conducerea Consiliului 
Judeţean, în concordanţă cu specificul activităţii Direcţiei Economice. 
         Directorul executiv al  Direcţiei Economice, organizează, 
conduce, coordonează si controlează întreaga activitate a direcţiei.                                 
         Urmăreşte si verifică documentele justificative care confirmă 
angajamentele contractuale sau convenţii, comenzi pentru achiziţii 
publice, acţiuni de protocol, deplasări în ţară si străinătate, plata 
drepturilor de personal si a obligaţiilor către bugetul de stat si bugetul 



asigurărilor sociale, având ca scop utilizarea eficientă a resurselor 
materiale si financiare. 
Serviciul Financiar – Contabiliate şi Informatică  îndeplineşte 
următoarele  atribuţii: 

- organizează si conduce evidenţa contabilă a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- vizează pentru controlul financiar preventiv propriu, în faza de 
angajare, lichidare, ordonanţare şi de plată, toate documentele 
care cuprind sau din care derivă operaţiuni patrimoniale privind 
modul de constituire, administrare si utilizare a fondurilor 
prevăzute în bugetul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- fundamentează si elaborează proiectul bugetului aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- organizează evidenţa si raportarea angajamentelor bugetare si 
legale; 

- întocmeste documentele de plată către Trezorerie, în 
conformitate cu reglementările în vigoare si urmăreste primirea 
la timp a extraselor de cont; 

- verifică extrasele de cont cu documentele însoţitoare, 
asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei 
bugetare a cheltuielilor curente si de capital ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

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

- întocmeste lunar balanţa de verificare si contul de execuţie 
bugetară, iar trimestrial si anual întocmeste situaţiile financiare 
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 
Situaţiile financiare se compun din: bilanţ, contul de rezultat 
patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor 
în structura activelor nete, capitalurilor, conturile de execuţie 
bugetară si anexele la situaţiile financiare care includ: politici 
contabile si note explicative ; 

- întocmeste documentaţia necesară pentru virările de credite 
bugetare, modificarea creditelor pe trimestre în cadrul 
clasificaţiei bugetare, în conformitate cu actele normative în 
vigoare; 

- efectuează controlul periodic al gestiunilor, informând 
conducerea în cazurile în care se constată abateri de la 



disciplina financiară si ia măsurile corespunzătoare pentru 
recuperarea pagubelor; 

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

- întocmeste documentaţiile privind scoaterea din funcţiune si 
casarea unor active fixe corporale, precum si casarea unor 
bunuri materiale; 

- întocmeste documentaţia privind valorificarea bunurilor prin 
transmiterea fără plată, în conformitate cu actele normative în 
vigoare, ţine evidenţa contabilă a domeniului public si privat al 
judeţului, domeniul privat al judeţului dat în administrarea 
Centrului Militar Judeţean Olt si Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă ,,Matei Basarab” al Judeţului Olt, operează intrările 
si iesirile pe bază de documente justificative; 

- întocmeste anual raportul cu privire la gestionarea bunurilor 
aparţinând domeniului public si privat al judeţului Olt, potrivit 
prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- gestionează cheltuielile cu salariile aprobate ; 
- întocmeste documentele necesare calculului si acordarea 

drepturilor legale, cu încadrarea acestora în creditele bugetare 
aprobate; 

- calculează si virează la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, la fondurile speciale sau terţi, sumele reţinute 
de la salariaţi, precum si obligaţiile financiar-fiscale legale ale 
Consiliului Judeţean Olt; 

- întocmeste declaraţiile cu obligaţiile către bugetul de stat si 
bugetul asigurărilor sociale, alte informaţii statistice; 



- întocmeste documentele pentru finanţarea investiţiilor 
Consiliului Judeţean Olt si efectuează plăţile conform actelor 
normative în vigoare; 

- efectuează plata deplasărilor în ţară si străinătate, a cheltuielilor 
de protocol si urmăreste încadrarea acestora în normativele 
stabilite în conformitate cu legea; 

- în baza legii anuale a bugetului de stat si a legilor speciale 
referitoare la protecţia civilă si apărare naţională, în baza 
creditelor bugetare aprobate, efectuează cheltuieli materiale si 
de capital din bugetul aparatului de specialitate pentru Centrul 
Militar Judeţean Olt si Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
,,Matei Basarab” al Judeţului Olt. 

- participă la elaborarea de studii si strategii de dezvoltare a 
informatizării pe termen mediu si lung, aplică strategia 
Guvernului privind informatizarea la nivelul Consiliului Judeţean 
Olt si a Judeţului Olt; 

- asigură analiza, proiectarea, implementarea si exploatarea 
aplicaţiilor informatice în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, se ocupă de planul de informatizare, 
conform legii; 

- administrează contul de e-mail al Consiliului Judeţean Olt; 
- urmăreste buna funcţionare a echipamentelor de calcul si a 

reţelei locale de calculatoare, asigură aplicarea normelor de 
utilizare a tehnicii de calcul; 

- acordă asistenţă de specialitate aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, instituţiilor subordonate si primăriilor 
din judeţ; 

- actualizează permanent informaţiile afisate pe site-ul Consiliului 
Judeţean Olt. 

 
Biroul administrativ  îndeplineşte următoarele  atribuţii: 

- răspunde de buna gospodărire si administrare a sediului 
Consiliului Judeţean Olt; 

- răspunde de întreţinerea, depozitarea si conservarea dotărilor; 
- asigură paza obiectivelor din administrare si a bunurilor ce 

aparţin Consiliului Judeţean Olt; 
- răspunde de activitatea de transport rutier pentru personalul din 

aparatul de specialitate si se ocupă de întreţinerea si 
funcţionarea vehiculelor din dotare; 



- elaborează programul anual al achiziţiilor publice, produse si 
servicii; 

- participă la întocmirea documentelor ce fac obiectul achiziţiilor 
publice de materiale, mijloace fixe si obiecte de inventar, piese 
de schimb, carburanţi si lubrefianţi; 

- răspunde si face propuneri privind întreţinerea si repararea 
clădirilor, instalaţiilor, autoturismelor, aparaturii electronice; 

- asigură climatul necesar desfăsurării activităţilor Consiliului 
Judeţean Olt si răspunde de încheierea de contracte pentru 
furnizare a energiei termice si gaze naturale, apă, canal, postă 
– telefon, energie electrică, aparatură electronică; 

- urmăreste si răspunde de efectuarea convorbirilor telefonice; 
- răspunde de dotarea cu materiale şi de aplicarea normelor de 

prevenire si stingere a incendiilor; 
- răspunde de respectarea normelor de protecţia muncii; 
- asigură păstrarea si conservarea dosarelor si a celorlalte 

documente din arhiva Consiliului Judeţean Olt; 
- asigură evidenţa tuturor documentelor intrate si iesite din 

depozitul arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă; 
- cercetează documentele din depozit în vederea eliberării 

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

- pregăteste documentele si inventarele pentru predarea la 
Arhivele Naţionale; 

- răspunde, coordonează si controlează personalul auxiliar din 
subordine, pentru care întocmeste, conform legii, FIŞA 
POSTULUI cu atribuţii si sarcini de serviciu distincte, precum si 
RAPORTUL DE EVALUARE cu calificativele acordate. 

 
Evoluţia principalilor indicatori din bugetul propriu al 

Consiliului Judeţean Olt – Cheltuieli la data de 31 decembrie 
2012 se prezintă astfel: 

Execuţia bugetară de venituri şi cheltuieli 
 

Execuţia bugetară la data de 31 decembrie 2012 pe 
cadrul clasificaţiei  bugetare se  reflectă în  Anexa  nr. 7 , plăţile   
s-au efectuat în limitele angajamentelor bugetare şi legale 
înregistrate şi în limita creditelor aprobate. 



Detaliem mai jos principalii indicatori : 
- lei – 

Denumire indicatori Cod indicatori

Credite 
bugetare 
anuale 
aprobate

Credite 
bugetare 
trimestriale 
cumulate

Angajam. 
bugetare

Angajam. 
legale

Plati 
efectuate

Cheltuieli 
efective

0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL GENERAL 38.671.200 69.008.000 69.007.364 32.061.424 32.058.741 33.422.038
Autoritati executive 51020103 9.546.000 10.845.000 10.844.364 8.783.668 8.781.980 10.773.050
Titlul I Cheltuieli personal 10 4.250.000 4.507.000 4.507.000 4.507.000 4.505.312 4.530.753
Titlul II Bunuri si servicii 20 4.762.000 5.543.000 5.543.000 3.486.612 3.486.612 3.462.261
Titlul X ALTE CHELTUIELI 59 195.000 195.000 194.558 194.558 194.558
Titlul VI TRANSFERURI 51 0 0 0 0
Titlul XII Active nefinanciare 71 534.000 618.000 618.000 615.010 615.010 2.585.478
Titlul XVII Plăţi efect.in anii 
preced.si rec.in anul curent 84 -18.000 -18.636 -19.512 -19.512
Alte serv.publice 
generale 540250 5.000 558.000 558.000 447.719 446.724 445.724
Titlul I Cheltuieli personal 10 108.000 108.000 108.000 107.005 107.005
Titlul II Bunuri si servicii 20 5.000 350.000 350.000 339.719 339.719 338.719
Titlui VI Transferuri 51 100.000 100.000
Aparare nationala 600202 340.000 368.000 368.000 364.232 364.232 408.314
Titlul II Bunuri si servicii 20 335.000 363.000 363.000 359.316 359.316 369.379
Titlul XII Active nefinanciare 71 5.000 5.000 5.000 4.916 4.916 38.935
Protectie civila si 
protectia contra 610205 3.475.200 15.762.000 15.762.000 15.272.420 15.272.420 2.572.591
Titlul II Bunuri si servicii 20 368.000 418.000 418.000 395.734 395.734 397.976
Titlul VII Alte transferuri 55 470.000 466.000 466.000
Titlul VII Proiecte cu fin  ext 56 2.512.000 14.741.000 14.741.000 14.740.246 14.740.246 2.015.021
Titlul XII Active nefinanciare 71 125.200 137.000 137.000 136.440 136.440 159.594
Alte servicii in domeniul 
locuintelor 670250 13.000 13.000 13.000 2.500 2.500 2.500

Titlul X Alte cheltuieli 59 13.000 13.000 13.000 2.500 2.500 2.500
Sport 67020501 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.374.000 2.374.000 2.374.000
Titlul II Bunuri si servicii 20 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.374.000 2.374.000 2.374.000
Alte servicii in domeniile 
locuintelor 700250 60.000 60.000 60.000 59.148 59.148 0
Titlul XII Active nefinanciare 60.000 60.000 60.000 59.148 59.148 0
Drumuri si poduri 84020301 21.465.000 35.219.000 35.219.000 4.665.897 4.665.897 14.673.673
Titlul VIII Proiecte cu fin.din 
fd.ext.neramb. 56 21.465.000 35.219.000 35.219.000 4.665.897 4.665.897 14.673.673
Progr de dezv regionala 80020110 1.367.000 3.783.000 3.783.000 91.840 91.840 36.199
Titlul VIII Proiecte cu fin.din 
fd.ext.neramb. 56 1.367.000 3.783.000 3.783.000 91.840 91.840 36.199
Spitale 66020601 0 0 0 0 0 2.135.987
Titlul XII Active nefinanciare 71 2.135.987  

 
Din analiza indicatorilor pe cadrul clasificaţiei bugetare 

potrivit Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1954/2005 
şi în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2012 
nr.293/2011, se constată că bugetul  aparatului de 
specialitate este în sumă de  69.008.000  lei. 



        Din analiza execuţiei bugetare până la data de 
31.12.2012 s-a constatat că la paragraful 51020103 
„Autorităţi executive” faţă de creditele bugetare anuale în 
sumă de 10.845.000 lei  s-a utilizat suma de 8.781.980  lei. 
        La TITLUL I „Cheltuieli de personal” din creditele de 
4.507.000 s-a plătit suma de 4.505.312 lei pentru achitarea 
drepturilor de personal la angajaţii instituţiei (funcţionari 
publici şi personal contractual) precum şi consilierii judeţeni 
şi alt personal din afara instituţiei (membrii ATOP) şi 
contribuţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi 
fondurilor speciale pentru anul 2012.  
       La TITLUL II „Cheltuieli materiale” din creditele de 
5.543.000 s-a utilizat suma de 3.486.612 lei, sumă ce 
reprezintă contravaloarea următoarelor: 

- utilităţi: încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, 
- piese schimb 
- poştă, telecomunicaţii, 
-alte materiale şi prestări de servicii cu caracter 

funcţional  precum şi bunuri de întreţinere şi funcţionare, 
         - deplasări,  
  - cărţi, publicaţii şi materiale documentare, 
  - cotizaţii aprobate prin hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Olt. 
         - alte cheltuieli  necesare instituţiei. 
      La TITLUL XII „Active nefinanciare(Active fixe - 
Construcţii)” s-au înregistrat cheltuieli în valoare de 615.010  
lei din creditele de 618.000 lei, iar la TITLUL X Alte cheltuieli 
din creditele de 195.000 lei s-a achitat suma de 194.558 lei 
 În baza legii anuale a bugetului de stat şi a legilor 
speciale referitoare la Protecţia Civilă şi Apărarea Naţională, 
Consiliul Judeţean Olt a finanţat din bugetul propriu cheltuieli 
materiale şi de capital pentru activitatea Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” şi Centrul Militar 
Judeţean Olt. 



Astfel, din creditele bugetare prevăzute la subcapitolul 
600202 „Apărare naţională” pentru Centrul Militar Judeţean 
Olt, din sumă de 363.000 lei s-au utilizat până la finele anului 
2012 suma de 364.232 lei pentru cheltuieli materiale, iar la 
cheltuielile pentru investiţii din creditele de 5. 000 lei s-a 
utilizat până la data de 31.12.2012 suma de 4.916 lei. 

La subcapitolul 610205 „Protecţie civilă şi contra 
incendiilor” din creditele bugetare anuale în sumă de 
15.762.000 lei s-a utilizat până la finele anului  2012  suma 
de 395.734 lei  pentru cheltuieli materiale, şi la capitolul 
proiecte cu finanţare externă s-a achitat suma de 17.740.246 
lei, iar la capitolul cheltuieli de capital s-a  utilizat suma de 
136.440  lei.  

La capitolul 67020501 „Sport ” din creditele de 
2.400.000 lei s-a utilizat suma de  2.374.000 lei pe anul 2012  

La capitolul 540250 „Alte servicii publice generale”, din 
creditele de 558.000 lei s-a  utilizat suma de 107.005 lei 
pentru achitarea indemnizaţiilor pentru alegerile locale şi 
suma de 339.719 lei la capitolul cheltuieli materiale pentru 
susţinerea şi organizarea alegerilor locale. 

La capitolul 670250 „Alte servicii in domeniul 
locuinţelor” din creditele de 13.000 lei s-a achitat suma de 
2.500 lei. 

La capitolul 700250 „Alte servicii in domeniul 
locuinţelor” s-a achitat suma de 59.148 lei, din creditele in 
valoare de 60.000 lei. 

La capitolul 80020110 „Programe de dezvoltare 
regională” s-a achitat suma de 91.840 lei, iar la capitolul 
84020301 „Drumuri şi poduri” s-a  utilizat suma de 4.665.897 
lei, pentru achitarea facturilor pentru proiecte cu finanţare 
europeană. 
 
            VICEPREȘEDINTE 
                                       Ioan CIUGULEA    
   Șef Serviciu Buget,                       VICEPREȘ 


