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R A P O R T 

 
cu  privire  la  modul  de   îndeplinire  a   atribuţiilor 
proprii  ale  Preşedintelui  Consiliului Judeţean Olt 
şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Olt în perioada 

23 iunie –  31 decembrie 2008 
 

Doamnelor şi  Domnilor consilieri, 
Stimaţi invitaţi 

 
            În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (3) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, permiteţi-mi 
să prezint Consiliului Judeţean Olt modul de aducere la 
îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului 
Judeţean Olt, de la data de 23 iunie 2008 când acesta s-a 
constituit, ca urmare a alegerilor locale de la data de 01 iunie 
2008, până la data de 31 decembrie 2008. 
            Doresc să menţionez că în această perioadă, toţi factorii 
care concură la realizarea atribuţiilor Consiliului Judeţean 
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. 
            În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul 
Judeţean Olt a adoptat un număr de 100 hotărâri, iar în 
exercitarea prerogativelor de Preşedinte, pentru punerea în 
aplicare a legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi 
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a hotărârilor Consiliului Judeţean, am emis un număr de  228 
dispoziţii. 
             Din cele 100 de hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean 
Olt am fost iniţiatorul a 88 proiecte de hotărâri şi am luat 
măsurile organizatorice necesare  pentru convocarea şi buna 
desfăşurare a unui număr de 9 şedinţe, din care  7 şedinţe 
ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, şi un număr de  88  
şedinţe ale comisiilor de specialitate în principalele domenii 
de activitate. 
             Dispoziţiile 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. 
            Pentru îndeplinirea atribuţiilor 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 
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 atribuţiilor Consiliului Judeţean Olt 
în următoarele domenii: 
 

Activitatea contabilitate - financiar 
 
             În exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de 
credite, prin compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei 
Contabilitate – Financiar, în perioada 23 iunie –  31 decembrie 
2008, am respectat dispoziţiile legale privind politicile fiscale 
şi bugetare, propunerile de cheltuieli detaliate ale 
ordonatorilor de credite din subordine, la care se adaugă 
cheltuielile pentru activitatea proprie, precum şi cheltuielile 
pentru investiţii cuprinse în programele de investiţii publice. 
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Am angajat şi utilizat creditele bugetare numai în limita 
prevederilor şi destinaţiilor aprobate. 
            Toate cheltuielile au fost lichidate şi ordonanţate la 
plată după o analiză a necesităţii şi oportunităţii efectuării 
acestora, fiind vizate de controlul financiar preventiv propriu. 
            Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii, prezentarea 
la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei 
patrimoniului aflat în administrare, a execuţiei bugetare, 
monitorizarea programului de achiziţii publice şi a 
programului de investiţii publice s-a efectuat conform 
prevederilor legale. 
            Proiectele de hotărâre în domeniul activităţii economico 
– financiare a instituţiei pe care le-am iniţiat şi care au fost 
adoptate de Consiliul Judeţean Olt , au fost următoarele: 
         - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 108/25.09.2008 
cu privire la decontarea unor cheltuieli lunare cu telefoanele 
mobile din dotarea consilierilor judeţeni şi 
         - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 154/27.11.2008 
cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia 
Crăciunului şi Anului Nou.             
             Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr. 291/15.10.2008 cu privire la inventarierea anuală a 
elementelor de activ şi de pasiv pe anul 2008, am procedat la 
inventarierea patrimoniului public şi privat al judeţului Olt pe 
anul 2008. 
             Inventarierea a avut ca scop principal stabilirea 
situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv ale 
instituţiei, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care 
oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei 
financiare a instituţiei precum şi a rezultatului patrimonial, 
referitoare la activităţile desfăşurate de Consiliul Judeţean Olt în 
anul 2008.   
             Acordarea drepturilor salariale lunare demnitarilor, 
personalului din aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 



 4 

Olt şi anume: funcţionari publici şi personal contractual, precum şi 
virarea obligaţiilor financiar - fiscale ale angajatorului către 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, 
s-a făcut la termenele legale. 
            Referitor la programul de investiţii publice menţionez 
că, în limita creditelor prevăzute în buget am realizat cinci 
proiecte de investiţii publice finanţabile prin Programul 
operaţional regional 2007-2013, precum şi alte cheltuieli de 
investiţii: dotări independente şi studii de fezabilitate. 
            Din fondul de rulment constituit la nivelul Consiliului 
Judeţean Olt am finanţat cinci obiective de investiţii: 
  -   reabilitare clădire Centrul de Plasament ,,Zorile,, str. 
Basarabi ;   
  -      reabilitare sistematizare verticală şi împrejmuire la Vila de 
Protocol ; 
  -   amenajare corp clădire spălătorie Spitalul de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci ; 
  -      amenajări sediu Centrul teritorial pentru situaţii de urgenţă 
şi garda de intervenţii comuna Vişina. 
  -       reabilitare lift Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti. 
                            

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 
ordonator principal de credite, prin compartimentele de 
specialitate din cadrul Direcţiei Buget - Finanţe, am urmărit 
elaborarea proiectului de buget propriu, repartizarea sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a sumelor 
alocate de Consiliul Judeţean Olt pentru echilibrarea 
bugetelor locale cât şi stabilirea taxelor şi tarifelor la nivelul 
Consiliului Judeţean Olt. 
             S-a urmărit stabilirea taxelor şi tarifelor aprobate prin 
Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt, prin majorarea sau 
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indexarea cuantumurilor acestora, conform legislaţiei în vigoare, 
cu aplicabilitate în anul 2009. 
     Pentru anul 2008 proiectul de buget a fost depus la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt în termenul legal. 
     La elaborarea propunerilor pentru noul Proiect 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 urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorului principal de credite, am iniţiat în 
baza notelor de fundamentare întocmite de compartimentele de 
specialitate şi aprobate de Comisia de buget - finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Olt, 
următoarele proiecte de hotărâri, care au fost adoptate : 
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 84/30.07.2008 cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt 
pe anul 2008 elaborată în conformitate cu Legea nr. 273/2006, 
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare  şi Ordinul ministrului finanţelor publice locale nr. 1661 
bis/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul 
de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti sub forma donaţiilor şi 
sponsorizărilor de către instituţiile publice, prin care s-a aprobat 
suplimentarea veniturilor cu suma de 10 mii lei la indicatorul 
37.02.01 „donaţii şi sponsorizări” şi în mod corespunzător a 
cheltuielilor la capitolul 68.02 „ Asigurări şi asistenţă socială”. 
             Totodată s-a aprobat : 
-    lista poziţiei ,,alte cheltuieli de investiţii defalcată pe categorii 
de bunuri la capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” 
subcapitolul 51.02.03.01 „ Autorităţi executive” ; 
-     bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008; 
-     alocarea sumei de 40 mii lei la Sfânta Mănăstire Brâncoveni, 
prin diminuarea cu aceeaşi suma de la capitolul 51.02 „Autorităţi 
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publice şi acţiuni externe” subcapitolul 51.02.03.01 „Autorităţi 
executive” ; 
-     Hotărârea Consiliului Judeţean 85/30.07.2008 cu privire la 
modificarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 
prin care s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 la Consiliul local 
Scorniceşti, cu suma de 211 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi 
sumă de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt. 
      În mod corespunzător s-a aprobat diminuarea cheltuielilor 
cu aceeaşi sumă de la capitolul 84.02 „Transporturi” subcapitolul 
84.02.03.01 „Drumuri şi poduri”. 
-     Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 92/28.08.2008 cu privire  
la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2008, prin care s-a aprobat suplimentarea veniturilor cu suma de 
3.408 mii lei, din care cu suma de 3.289 mii lei s-au suplimentat 
subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor 
persoanelor cu handicap conform adresei Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. 686/01.08.2008, şi cu suma de 
119 mii lei s-au suplimentat subvenţiile de la bugetul de stat 
pentru finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale 
şi judeţene. 
            În mod corespunzător s-au suplimentat cheltuielile cu 
aceeaşi sumă la capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” şi 
la capitolul 84.02 „Transporturi”. 
           Totodată s-a aprobat: 
 - rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în 
afara bugetului local pe anul 2008; 
 - rectificarea bugetului instituţiilor publice de sub autoritate 
Consiliului Judeţean Olt, finanţate integral sau parţial din bugetul 
local pe anul 2008; 
 - lista poziţiei „alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe 
categorii de bunuri la capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională” subcapitolul 61.02.05 „Protecţie civilă şi siguranţă 
naţională”; 
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 - fişele obiectivelor de investiţii „Reabilitare şi modernizare 
DJ 604 km 36+717-74+749”, „Reabilitare şi modernizare DJ 643 
A Balş - limita judeţului Dolj”, „Reabilitare şi modernizare DJ 677 
limita judeţului Vâlcea - Piatra Olt”. 
-    Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 107/28.08.2008, cu 
privire la repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a  
limitelor pentru 20% din sumele defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cota de 22% 
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2009 şi estimările pe anii 2010 - 2012 şi a limitelor pe anul 2009 
repartizate conform art. 33 alin. 4 lit. f) din Legea nr. 273/2006, 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
            Prin această hotărâre s-a aprobat : 
- repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a  limitelor pentru 
20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale astfel: 
 - 2009 - 17.676 mii lei     
 - 2010  - 8.721 mii lei 
 - 2011  - 9.023 mii lei 
 - 2012  - 9.307 mii lei 
- repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a  limitelor din  
sumele alocate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale astfel: 
 - 2009 - 13.207 mii lei 
 - 2010 -   6.643 mii lei 
 - 2011 -   7.020 mii lei 
 - 2012 -   7.414 mii lei 
-   Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 115/25.09.2008, cu 
privire la stabilirea tarifului de bază lunar al chiriei (lei/mp) 
practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând 
domeniului public sau privat al judeţului Olt, aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Olt sau a instituţiilor 
subordonate, precum şi pentru locuinţele de serviciu şi locuinţele 
de intervenţie; 
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-   Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 137/28.10.2008, cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt 
pe anul 2008, a fost elaborată în conformitate cu H.G. nr. 
1325/2008, pentru modificarea H.G. nr. 1152/2008, privind 
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru 
finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor judeţe, şi 
adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. 
4138/07.10.2008. 
            Prin această hotărâre s-au suplimentat veniturile cu suma 
de 22.893 mii lei, din care 20.000 mii lei – sume defalcate din 
TVA pentru drumurile comunale şi judeţene şi suma de 2.893 mii 
lei – subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. 
            În mod corespunzător s-a aprobat suplimentarea 
cheltuielilor cu aceeaşi suma la capitolul 68.02 „Asigurări şi 
asistenţă sociala” cu suma de 2.893 mii lei şi la capitolul 84.02 
„Transporturi” cu suma de 20.000 mii lei. 
-   Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 138/28.10.2008, cu 
privire la aprobarea utilizării unei sume din fondul de rulment pe 
anul 2008, prin care s-a aprobat utilizarea sumei de 290 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Amenajare sediu 
Centrul teritorial pentru situaţii de urgenţa şi garda de intervenţii”, 
comuna Vişina judeţul Olt. 
-   Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 139/12.11.2008, cu 
privire la repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a 
influenţelor la cotele defalcate din impozitul (20%) pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, care a avut la baza 
adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt nr. 
2587/24.10.2008, prin care s-a aprobat repartizarea sumei de 
2.527 mii lei. 
-    Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 140/27.11.2008 cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt 
pe anul 2008, care a fost elaborată în conformitate cu adresa 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt  nr. 2587/24.10.2008, 
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şi adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse nr. 
4543/05.11.2008, prin care s-a aprobat suplimentarea veniturilor 
cu suma de 2.506 mii lei, din care 1.782 mii lei la cotele defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale(27%), 
suma de 13 mii lei la subvenţii de la bugetul de stat pentru 
finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap şi cu 
suma de 711 mii lei s-au suplimentat veniturile proprii ale 
bugetului local ca urmare a depăşirii acestora. 
            În mod corespunzător s-au suplimentat cheltuielile după 
cum urmează: 
 - capitolul 60.02    -        7 mii lei 
 - capitolul 65.02    -      88 mii lei 
 - capitolul 66.02    -        5 mii lei 
 - capitolul 67.02    -      50 mii lei 
 - capitolul 68.02    - 2.566 mii lei 
 - capitolul 80.02    -    200 mii lei 
            Totodată s-a aprobat rectificarea bugetului instituţiilor 
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt finanţate 
integral sau parţial de la bugetul local pe anul 2008. 
-    Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 149/27.11.2008 cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt 
pe anul 2008, prin care s-a aprobat suplimentarea veniturilor cu 
suma de 1.200 mii lei la indicatorul cote defalcate din impozitul pe 
venit (13%). 
            În mod corespunzător s-a aprobat suplimentarea 
cheltuielilor cu aceeaşi sumă după cum urmează: 
  - capitolul 51.02 -   300 mii lei 
  - capitolul 54.02 -   300 mii lei 
  - capitolul 67.02 -     20 mii lei 
  - capitolul 68.02 - 1.180 mii lei 
     Totodată s-a aprobat repartizarea sumei de 20 mii lei la 
Parohia Beculeşti, comuna Cârlogani. 
-   Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 150/27.11.2008, cu 
privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul propriu al 
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Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008, prin care s-a aprobat 
alocarea sumei de 600 mii lei Consiliului Local Caracal, în 
vederea achitării datoriei către Direcţia Apelor Olt. 
-   Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 151/27.11.2008, cu 
privire la aprobare taxe pentru anul 2009, prin care s-au aprobat 
taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în 
domeniul urbanismului şi construcţiilor precum şi pentru folosirea 
mijloacelor de reclamă şi publicitate la nivelul taxelor din anul 
2008; 
-    Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 152/27.11.2008 cu 
privire la majorarea tarifelor de bază 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 
2009; 
-    Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 153/27.11.2008 cu 
privire la stabilire tarif de închiriere sală conferinţe şi microbuz din 
parcul auto propriu pe anul 2009, prin care s-a aprobat suma de 
70 lei/oră pentru închirierea sălii de conferinţe şi 10 lei/oră pentru 
utilizarea sistemului video de proiecţie-prezentări şi suma de 1 
leu/km pentru închirierea microbuzului din parcul auto propriu. 
-    Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 165/19.12.2008 cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt 
pe anul 2008, elaborată în conformitate cu O.U.G.  nr. 186/2008, 
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2008. 
     Prin această hotărâre s-a aprobat suplimentarea 
veniturilor cu suma de 2.493 mii lei, din care 2.000 mii lei pentru 
susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de 
îngrijire şi asistenţă şi suma de 493 mii lei pentru decontarea 
produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari. 
-    Dispoziţia nr. 134/17.07.2008 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trimestrul III 2008 la  Centrul Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt, Şcoala Specială cu 
clasele I – VIII Balş, Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu’’, 
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
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,,Oltul’’, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului. 
-   Dispoziţia nr. 246/12.08.2008 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trimestrul III 2008 la  Centrul Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt, Biblioteca Judeţeană 
„Ion Minulescu’’, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului. 
-   Dispoziţia nr. 264/03.09.2008 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trimestrul III 2008 la  Ansamblul Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,Oltul’’, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 
-   Dispoziţia nr. 275/30.09.2008 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trimestrul III 2008 la  Şcoala de Arte şi Meserii 
Balş, Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu’’, Muzeul Judeţean Olt. 
-   Dispoziţia nr. 282/09.10.2008 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trimestrul IV 2008 la  Centrul Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt, Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 
-    Dispoziţia nr. 292/16.10.2008 cu privire la aprobarea scoaterii 
din funcţiune a unor active fixe corporale, casarea unor bunuri 
materiale, altele decât cele fixe corporale şi constituirea comisiei 
de casare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt. 
-  Dispoziţia nr. 300/04.11.2008 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trimestrul IV 2008 la  Muzeul Judeţean Olt,  
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
,,Oltul’’, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului. 
-  Dispoziţia nr. 305/12.11.2008 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trimestrul IV 2008 la  Şcoala Specială cu 
clasele I – VIII Balş, Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu’’, 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
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Tradiţionale şi Culturale Olt,  Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului. 
-  Dispoziţia nr. 308/25.11.2008 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trimestrul IV 2008 la Serviciul Judeţean de 
Pază Olt,  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Olt, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii. 
-  Dispoziţia nr. 315/05.12.2008 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trimestrul IV 2008 la  Centrul Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt, Ansamblul Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”. 
-  Dispoziţia nr. 325/12.12.2008 cu privire la aprobare virări 
credite bugetare în trimestrul IV 2008 la  Centrul Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt, Biblioteca Judeţeană 
Olt „Ion Minulescu’’, Muzeul Judeţean Olt, Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului. 

Activitatea în domeniul tehnic şi investiţii 
 

            Privind activitatea în domeniul tehnic şi investiţii, cu 
referire la activitatea  de administrare a drumurilor  şi 
investiţiilor, în perioada 23 iunie 2008 - 31 decembrie  2008,  am  
asigurat  îndeplinirea  atribuţiilor privind   realizarea  tuturor 
lucrărilor  de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene sau 
comunale, după caz, şi investiţii, cuprinse în  programele anuale 
aprobate după cum urmează : 
       A. În cadrul Programului de lucrări de întreţinere  şi 
reparaţii finanţat din bugetul  Consiliului Judeţean Olt şi din 
T.V.A. , au fost realizate lucrări în valoare de  10.024.201,6 lei , 
constând în lucrări de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene 
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Olt, astfel:  
întreţinerea pe timp de iarnă, întreţinerea îmbrăcăminţilor asfaltice 
(plombe), combaterea alunecărilor de teren, întreţinere poduri şi 
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podeţe, covoare bituminoase, tratamente bituminoase, I.B.U., 
siguranţa rutieră. 
      B. În cadrul   Programului de pietruire, asfaltare şi / sau 
reabilitare a drumurilor comunale de pământ finanţat conform 
H.G. nr. 1256/2005  privind modificarea şi completarea H.G. nr. 
577/1997, au fost realizate lucrări de asfaltare a drumurilor 
comunale  : DC 21, DC 92, DC 38, DC 68, DC 9B, DC 10, DC 
129, DC 3, DC 45, DC 192, DC 13, DC 90, DC 58, DC 2A, DC 29, 
DC 124 , în valoare de 2.173.500 lei şi a drumurilor judeţene DJ 
544 şi DJ 679 în valoare de 277.557,88 lei. 
      C. În cadrul Programului de împrumut intern contractat de 
Consiliul Judeţean Olt pentru anii 2007-2008, au fost realizate 
lucrări în valoare de 7.094.769,52 lei constând în îmbrăcăminţi din 
beton de ciment pe DJ 653 şi DJ 643 şi îmbrăcăminte din beton 
asfaltic pe DJ 657 B. 
      D. În cadrul Programului cu lucrări de întreţinere şi 
modernizare drumuri judeţene finanţate conform H.G. nr. 
1152/2008, au  fost realizate lucrări în valoare de 200.000 lei, 
astfel   : 
- îmbrăcăminţi beton de ciment  7,29 km, pe drumurile judeţene 
DJ 653, DJ 679, DJ 643C, DJ 546C, DJ 657 ; 
- îmbrăcăminţi din beton asfaltic 6,8 km, pe drumurile judeţene DJ 
644, DJ 653, DJ 657B, DJ 546E, DJ 679B, DJ 544A ; 
- covoare asfaltice simple  39,05 km, pe drumurile judeţene DJ 
657B, DJ 703D, DJ 703, DJ 546A, DJ 677, DJ546, DJ 642, DJ 
542, DJ 642A, DJ 544, DJ 679, DJ 641, DJ 643, DJ 542A, DJ 
703C, DJ 678B. 
      E. În domeniul investiţiilor în lucrări publice  s-au realizat 
următoarele: 
- Amenajare corp spălătorie – Spitalul de Psihiatrie cronici 
Schitu în valoare de 194.009 lei ; 
- Reabilitare sistematizare verticală şi împrejmuire la Vila de 
protocol, str. Mănăstirii, nr. 1, Slatina în valoare de 363.237 lei;  
- Canalizare pluvială la latura de nord a clădirii sediului 
Consiliului Judeţean Olt , în valoare de 33.276 lei ; 
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- Reamenajarea clădirii Centrului de plasament „Zorile” 
Slatina, în valoare de 43.970 lei . 
            Recepţia lucrărilor executate, s-a făcut cu respectarea 
prevederilor H.G. nr.  273/14.06.1994. 
            Privind desfăşurarea  activităţii  Serviciului Tehnic, 
Investiţii, Consiliul Judeţean Olt a adoptat 2 hotărâri iar în calitate 
de Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt am emis un număr de 
24 dispoziţii . 
            De asemenea, prin personalul de specialitate din cadrul 
compartimentului tehnic, investiţii am asigurat realizarea 
următoarelor activităţi: 
- verificarea periodică a stării tehnice a întregii reţele de 
drumuri judeţene de 1022,115  km; 
- 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. 108/29.11.2008.  
            În perioada  23 iunie 2008 – 31 decembrie 2008 au fost 
eliberate un număr de 82 acorduri prealabile, privind 
amplasarea în zona drumurilor judeţene a unor construcţii şi 
instalaţii, taxele încasate fiind de 18.962 lei. 
            Privind Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi 
Protecţia Mediului în perioada 23.06.2008 – 31.12.2008 am 
iniţiat cinci Proiecte de  hotărâri privind administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului, adoptate de către Consiliul Judeţean 
Olt devenind hotărâri, şi anume: 
- Hotărârea nr. 109 din 25.09.2008 cu privire la darea în folosinţă 
gratuită a unui spaţiu din domeniul public al judeţului; 
- Hotărârea nr. 110 din 25.09.2008 cu privire la trecerea unui 
imobil din domeniul    public  al judeţului Olt şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Olt,  în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – 
Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
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- Hotărârea nr. 116 din 25.09.2008 cu privire la: trecerea din 
domeniul public al judeţului Olt  în domeniul privat al judeţului Olt,  
a unui teren în suprafaţă de 541,80 mp şi aprobarea concesionării 
acestuia, fără licitaţie publică, societăţii comerciale „S.C. TOP 
TURISM INTERMED S.R.L.”, HOTEL BULEVARD PRESTIGE; 
- Hotărârea nr. 135 din 28.10.2008 cu privire la trecerea unui 
teren în suprafaţă de 3.000 mp din domeniul public al judeţului  
Olt şi din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  
şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al municipiului 
Caracal şi  în  administrarea   Consiliului Local Caracal. 
            În calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt 
am iniţiat patru Proiecte de  hotărâri, care nu au fost 
aprobate în şedinţele  Consiliului Judeţean şi anume: 
-   Proiect de Hotărâre nr. 8142/16.10.2008  cu privire la 
schimbare sediu pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea  şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt;  
-    Proiect de Hotărâre nr. 8143/16.10.2008 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;  
-    Proiect de Hotărâre nr. 9313/20.11.2008 cu privire la 
aprobare destinaţie imobil; 
-    Proiect de Hotărâre nr. 9448/26.11.2008 cu privire la 
aprobare transmitere terenuri. 
            De asemenea a fost emisă şi Dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt nr. 302 din 10.11.2008, cu privire la 
constituire comisie pentru predarea unui teren către S.C. TOP 
TURISM INTERMED S.R.L., Hotel Bulevard Prestige – 546,80 
mp. 
            Privind activitatea Compartimentului Autoritatea 
Judeţeană de Transport în perioada 23.06.2008 – 31.12.2008 
am fost iniţiatorul unui Proiectul de  hotărâre adoptat de către 
Consiliului Judeţean Olt, şi anume: 
-         Hotărârea nr. 136 din 28.10.2008 cu privire la   aprobarea 
Regulamentului pentru efectuarea  transportului public judeţean 
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de persoane  şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea 
transportului public  judeţean de persoane  în judeţul Olt. 
            De asemenea  am iniţiat Proiectul de  hotărâre nr. 
10537 / 22.12.2008, cu privire la aprobare tarife pentru 
eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, care va fi înaintat spre aprobare în şedinţa  Consiliului 
Judeţean Olt din luna ianuarie 2009 şi am emis Dispoziţia nr. 
307/20.11.2008 cu privire la împuternicire persoane pentru 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în domeniul 
serviciului de  transport public judeţean de persoane.                                                                                          
 

Activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului 
 

           Prin personalul din cadrul structurii organizatorice 
ARHITECT ŞEF AL JUDEŢULUI şi anume, din cadrul 
compartimentului de specialitate urbanism şi amenajarea 
teritoriului şi compartimentului disciplină în construcţii, 
control, investiţii, drumuri şi poduri, siguranţa circulaţiei, am 
urmărit aplicarea măsurilor necesare pentru pregătirea şi 
desfăşurarea în condiţii optime a lucrărilor în domeniul  
urbanismului şi amenajării teritoriului, precum şi activitatea 
de control, investiţii, drumuri şi poduri, siguranţa circulaţiei 
şi disciplină în construcţii, activitate coordonată de arhitectul 
şef al judeţului. 
             În perioada iulie 2008 - decembrie 2008 au fost 
verificate  177 documentaţii în vederea eliberării certificatelor 
de urbanism, 47 documentaţii pentru eliberarea autorizaţiilor 
de construire, şi pentru toate acestea  au fost  emise 9 
dispoziţii de către Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. 
            În perioada sus menţionată, prin personalul de 
specialitate:  
     -  am acordat asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor 
publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, unităţilor 
administrativ - teritoriale din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice şi 
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juridice care au solicitat asistenţă, cu privire la pregătirea 
documentaţiilor în vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi 
autorizaţiilor de construire; 
      - am 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 40.000 lei pentru  anul 2008 ;      
     -  în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului am 
urmărit respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată 
şi modificată  şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 
ulterioare, efectuându-se controale tematice  în aproximativ 
60% din localităţile judeţului şi punându-se accentul pe 
soluţionarea aspectelor semnalate în Notele de constatare 
anterioare; 
    - prin personalul de specialitate am verificat şi urmărit 
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 în termenul de valabilitate al 
acesteia; 
  - am finalizat documentaţia ”Identificarea şi delimitarea 
hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii), 
harţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean, pentru judeţul Olt, în 
vederea realizării harţilor de risc;    
   - conform Ordonanţei Guvernului  nr. 20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, s-a 
solicitat de la bugetul de stat suma de 80.000 lei  pentru anul 
2008, reprezentând realizarea expertizei tehnice la blocul CAM 
1 din Slatina. 
                   Activitatea juridică şi relaţii cu publiculiv 

itatea Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul 
            Privind activitatea compartimentului juridic – 
contencios, în perioada 23 iunie 2008 - 31 decembrie 2008, 
Consiliul Judeţean Olt a fost chemat în judecată în 65 de 
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procese, desfăşurate la instanţe de toate gradele, procese 
care au avut ca obiect: 
- litigii de muncă (acordare tichete de masă pentru salariaţii 
Consiliului Judeţean şi salariaţii instituţiilor subordonate 
Consiliului Judeţean, acordare sporuri salariale personalului din 
învăţământ); 
- litigii privind funcţionarii publici;  
- pretenţii;  
- acţiuni în constatare;  
- cereri de strămutare a dosarelor de judecată la alte instanţe 
din ţară;  
- constatare nelegalităţii Certificat de Atestare a Dreptului de 
Proprietate, emis de către Consiliul Judeţean Olt în baza                             
HG nr. 834/1991;  
- anulare act administrativ (anularea unei decizii a fostului 
Comitet Executiv al Consiliului Judeţean Popular);  
- obligaţia de a face - în speţă de a elibera autorizaţie de  
construire; 
- anulare hotărâre emisă de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt;  
- plângere împotriva procesului verbal de contravenţie 
întocmit de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt;  
- litigii privind aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei;  
- litigii privind fondul funciar; 
- anulare carte funciară. 
            Din totalul de 65 procese, înregistrate în perioada de 
referinţă, 60 au fost soluţionate în favoarea Consiliului 
Judeţean Olt, iar 5 au fost soluţionate în favoarea celorlalte 
părţi. Dosarele pierdute de Consiliul Judeţean Olt au avut ca 
obiect somaţie de plată şi acordarea unor drepturi băneşti pentru 
personalul didactic din cadrul şcolilor din învăţământul special, 
pentru care Consiliul Judeţean Olt are calitatea de ordonator 
principal de credite. Aceste drepturi băneşti, deşi erau 
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reglementate prin lege, nu au fost acordate de unităţile şcolare, 
motiv pentru care salariaţii s-au adresat instanţelor judecătoreşti. 
     Consiliul Judeţean Olt a acordat asistenţă juridică tuturor 
consiliilor locale din judeţ, care au solicitat acest lucru. 
             Activitatea Serviciul Editarea Monitorului Oficial al 
Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul, şi A.T.O.P., 
desfăşurată în conformitate cu prevederile legale, s-a reflectat în 
asigurarea  publicării în Monitorul Oficial al Judeţului a 
hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Olt şi a 
dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt. Prin 
personalul de specialitate al compartimentului s-a asigurat 
accesul la informaţiile de interes public referitoare la 
activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean Olt şi a instituţiilor 
de sub autoritatea acestuia şi executarea atribuţiilor cu caracter 
permanent ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.  
            Au fost realizate următoarele activităţi: 
- 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 7 numere ale Monitorului Oficial al Judeţului tipărite 
şi distribuite în perioada iunie-decembrie 2008. 
- 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 5 cereri de informaţii de interes public 
formulate în scris care au fost rezolvate favorabil. 
            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. 
            S-au acordat informaţii de interes public solicitate prin 
TELVERDE. 
            S-a efectuat evidenţa solicitărilor de informaţii de 
interes public,  în scris sau telefonic, precum şi a răspunsurilor 
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date, în registrele întocmite conform modelului din Normele 
metodologice de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 123/2002. 
            S-au acordat informaţii de interes public, solicitate 
verbal, pentru un număr de 50 persoane, direct sau în unele 
cazuri solicitanţii au fost îndrumaţi  să se adreseze altor instituţii 
specializate, în funcţie de problemele solicitate. 
            S-a asigurat Secretariatul executiv al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Olt în condiţiile prevederilor 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, 
personalul serviciului participând la toate şedinţele în plen şi pe 
comisiile de lucru. Au fost întocmite procesele verbale ale 
şedinţelor, foaia de prezenţă colectivă a membrilor A.T.O.P., 
s-a primit, înregistrat şi repartizat corespondenţa adresată 
A.T.O.P., urmărind respectarea termenelor prevăzute de lege. 
Trimestrial în şedinţele Consiliului Judeţean Olt a fost prezentată 
de către A.T.O.P. informarea asupra nivelului de asigurare a 
securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii judeţului Olt. 
           Privind activitatea de registratură, pe perioada respectivă 
au fost primite şi înregistrate în Registrul general al Consiliului 
Judeţean Olt un număr de 5985 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 conferinţe de presă, 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 număr 
de 114 sesizări, iar la audienţe  au fost primiţi un număr de 77 
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cetăţeni. Pentru rezolvarea temeinică şi legală a petiţiilor, 
acestea au fost îndrumate la direcţiile şi compartimentele de 
specialitate, urmărind soluţionarea şi redactarea în termen a 
răspunsului. 
    S-a asigurat expedierea răspunsului către petiţionari, 
clasarea şi arhivarea petiţiilor. 
    Semestrial s-au prezentat în şedinţele de Consiliului 
Judeţean informări privind activitatea de soluţionarea a petiţiilor şi 
a problemelor ridicate de cetăţeni la audienţe. 
    S-a asigurat expedierea corespondenţei Consiliului 
Judeţean Olt . 

Activitatea  administraţie publică şi 
relaţii cu consiliile locale 

 
             Prin Compartimentul Administraţie Publică au fost 
desfăşurate şi realizate activităţi în conformitate cu strategia de 
informatizare a administraţiei publice şi anume: 
-     a fost creată baza de date cu funcţiile de demnitate 
publică de la toate consiliile locale: comune, oraşe şi municipii, în 
acest sens realizându-se o comunicare şi un flux al informaţiilor 
optim cu Consiliul Judeţean Olt; 
-        ca răspuns la adresa nr. 83/08.09.2008 a Agenţiei Naţionale 
pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi a fost creată 
baza de date privind numărul femeilor şi bărbaţilor aleşi 
primari de pe raza judeţului Olt, cât şi a femeilor şi bărbaţilor aleşi 
membrii în consiliile locale. Din datele centralizate a reieşit faptul 
că în funcţia de demnitate publică de primar, judeţul Olt nu are 
nici o femeie, iar în funcţia de demnitate publică de consilier local 
sunt 1183 bărbaţi şi 157 femei. 
            Funcţionarii publici din cadrul compartimentului 
administraţie publică au aprofundat legislaţia în vigoare în 
domeniul administraţiei publice în vederea acordării asistenţei de 
specialitate consiliilor locale, precum şi instituţiilor şi serviciilor 
publice de specialitate de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt. 
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            S-a acordat asistenţă de specialitate consiliilor locale sau 
primarilor, la solicitarea expresă a  acestora, cu ocazia participării 
la şedinţele lunare la primăriile la care au fost repartizaţi fiind 
emisă Dispoziţia nr. 128/15.07.2008 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt.   
             Prin adresa nr. 14551/12.09.2008 a Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură Olt, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 7124/12.09.2008, au fost înaintate atribuţiile 
în derulare ale Programului European de Ajutorare a 
Defavorizaţilor (PEAD). 
            Atribuţiile ce au revenit Consiliului Judeţean Olt în 
derularea programului PEAD 2007/2008, care au fost duse la 
îndeplinire de  funcţionarii publici din cadrul compartimentului 
administraţie publică, au fost următoarele:  
-     preluarea din depozitele utilizate în cadrul PEAD şi 
gestionate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală pe bază de documente a ajutoarelor alimentare pentru 
distribuire locală, pe baza listelor emise de organele abilitate şi 
implicate în derulare PEAD, conform graficului de livrări pentru  
cele două centre de depozitare şi distribuire, respectiv Caracal şi 
Jitaru, grafic întocmit de către Instituţia Prefectului. Ajutoarele 
alimentare distribuite prin programul PEAD, au fost ridicate de 
către primării de la centrele respective, în prezenţa funcţionarilor 
publici din cadrul compartimentului administraţie publică, 
desemnaţi de către Preşedintele Consiliului Judeţean Olt prin 
adresa nr. 7124/16.10.2008.   Totodată s-a urmărit şi monitorizat 
cu responsabilitate distribuirea produselor alimentare de către 
primării către persoanele defavorizate, conform listelor întocmite. 
-        s-a ţinut legătura şi s-a consultat permanent MMFES 
prin reprezentantul acestuia în teritoriu, asupra procedurii şi 
modalităţii de colectare a datelor personale privind persoanele 
defavorizate; 
-        a fost monitorizată distribuirea produselor alimentare 
către persoanele cele mai defavorizate din judeţul Olt, 
urmărindu-se respectarea corectă a distribuirii alimentelor pe 
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baza listelor întocmite de către organele abilitate. Consiliul 
Judeţean Olt, la solicitarea verbală a primăriilor privind omiterea 
din liste a unor persoane defavorizate, a acordat asistenţă de 
specialitate în acest sens, conform legii; 
-    conform H.G. nr. 786/2008 pentru modificarea şi 
completarea H.G. nr. 410/2008 privind stabilirea specificaţiilor 
şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru 
furnizarea de produse alimentare provenite din stocurile de 
intervenţie comunitare către persoanele cele mai 
defavorizate din România, pentru anul 2008 responsabilitatea 
distribuirii produselor alimentare câtre persoanele 
defavorizate şi obligaţia de a întocmi documentele de 
evidenţă a activităţii şi de a permite accesul autorităţilor 
competente în vederea verificării acestora, revine Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, consiliilor judeţene şi 
locale şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
structurile coordonate şi subordonate. În sensul celor de mai sus,   
Consiliul Judeţean Olt are obligaţia centralizării în copie de la 
toate primăriile de pe raza judeţului Olt a documentaţiei 
referitoare la distribuirea produselor alimentare, care atestă 
eligibilitatea şi  arhivarea separată a acestora pe o perioadă 
de cel puţin 3 ani începând cu data de 31.12.2008.  

În vederea întocmirii bazei de date, pe  localităţi, privind 
derularea programului PEAD, funcţionarii desemnaţi cu 
responsabilităţi în acest sens au centralizat documentele în 
xerocopie privind eligibilitatea beneficiarilor, şi anume: 
-   avize de însoţire a  alimentelor întocmite de către 
reprezentantul DADR Olt, gestionar al depozitelor respective; 
-    listele cu semnăturile de primire a alimentelor de către 
beneficiari, confirmate de către conducerea primăriei; 
-      talon de pensie pentru pensionarii din agricultură; 
-  decizie pentru familiile beneficiare de VMG (venit minim 
garantat); 
-     semnătura responsabilului de centru rezidenţial sau cantină 
de ajutor social cu lista persoanelor deservite. 
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            Au fost rezolvate cererile, sesizările precum şi 
corespondenţa repartizată, în termenul legal. 
            Privind activitatea Compartimentul Relaţii cu Consiliile 
Locale personalul de specialitate, în exercitarea prerogativelor 
de putere publică, a pus în executare legile şi celelalte acte 
normative precum şi realizarea de activităţi în conformitate 
cu strategia de informatizare a administraţiei publice. 
            S-a acordat asistenţă de specialitate fără plată,  
consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă 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; 
           S-a acordat asistenţă juridică consilierilor locali în 
probleme referitoare la aplicarea legislaţiei în  desfăşurarea 
activităţii acestora. 
           Funcţionarii publici din cadrul compartimentului au 
participat la şedinţele consiliilor locale, conform repartizării, ca 
reprezentanţi ai Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi au 
îndrumat şi sprijinit consiliile locale în vederea întocmirii 
dosarelor de ajutoare sociale, ajutoare de încălzire, alocaţii de 
stat pentru copii, alocaţii complementare aprobate la unităţile 
administrative din teritoriu. 
            Au fost soluţionate un număr de 14 petiţii ale persoanelor 
fizice şi juridice din sfera de competenţă a compartimentului. 
            Au fost informate şi îndrumate consiliile locale din judeţ cu 
privire la implementarea dreptului de acces al persoanelor cu 
dizabilităţi la informaţie, muncă, educaţie, spaţiu public, etc., 
conform noilor standarde adoptate de Adunarea Generală a 
Naţiunilor Unite. 
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Activitatea de dezvoltare regională, 
management proiecte şi relaţii internaţionale 

 
     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 finanţare externă – PNDR 2007-2013, Măsura 
322 - şi a celor finanţate de la bugetul de stat.  
            În sensul întăririi capacităţii instituţionale a Consiliului 
Judeţean Olt de a accesa programe cu finanţare externă şi de 
a gestiona fondurile comunitare pe bază de proiecte, în 
perioada analizată prin serviciul proiecte cu finanţare 
internaţională au fost realizate  următoarele obiective : 
întocmirea  şi implementarea proiectelor finanţate prin  
Programul Operaţional 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). 

După evaluarea proiectelor depuse de Consiliul Judeţean 
Olt, au fost aprobate următoarele 5 proiecte : 
1. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ  
604,    KM 36+717-74+749, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării  
nerambursabile -  23.726.293,92 lei;  
2. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 
648, LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT, 
valoarea finanţării nerambursabile – 4.962.388,76 lei ; 
3. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 
677, LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT, 
valoarea finanţării nerambursabile – 24.273.946,34 lei ; 
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4. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 
643A, BALŞ-LIMITĂ JUDEŢ DOLJ, JUDEŢUL OLT, valoarea 
finanţării nerambursabile – 17.993.566,36 lei ; 
5. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 
641, CARACAL-LIMITĂ JUDEŢUL OLT, KM 10+045-15+000, 
valoarea finanţării nerambursabile – 15.450.519,28 lei. 
      În perioada analizată s-au desfăşurat etapele pre-
contractuale pentru primele 2 proiecte, respectiv 
REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ  604,   
KM 36+717-74+749, JUDEŢUL OLT şi REABILITARE ŞI 
MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 648, LIMITĂ JUDEŢ 
VÂLCEA-VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT.  
      S-au efectuat vizitele în teren, au fost verificate toate 
documentele solicitate de echipa de monitorizare din cadrul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia , această 
echipă a realizat raportul de vizită în teren, recomandarea 
fiind semnarea contractelor  de finanţare pentru cele două 
proiecte. 
AXA 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, 
Domeniul 3.3. — Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 
            În cadrul acestei axe se află în pregătire un proiect 
regional – „Îmbunătăţirea sistemului regional integrat pentru 
situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a 
echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. 
           Acest proiect va fi depus de Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia înfiinţată de consiliile 
judeţene Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea. Până în acest 
moment consiliile judeţene Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea 
s-au asociat prin hotărâre de consiliu judeţean în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară urmând ca în 
perioada următoare să fie întocmită cererea de finanţare şi 
întreaga documentaţie  necesară . 
            Valoarea finanţării nerambursabile pentru acest proiect 
este de 13,93 milioane euro, respectiv întreaga alocare financiară 
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pentru regiunea Sud-Vest Oltenia pe acest domeniu de 
intervenţie. 
            Proiectul va consta în achiziţionarea unor 
echipamente specifice, pentru bazele regionale şi judeţene 
pentru situaţii de urgenţă,  acestea fiind  destinate serviciilor 
pentru situaţii de urgenţă din fiecare judeţ al Regiunii Sud-
Vest Oltenia şi bazei regionale pentru situaţii de urgenţă.  
            În perioada analizată s-a semnat actul de constituire şi 
statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, cu 
modificările instituţionale survenite ca urmare a alegerilor locale 
din iunie 2008. 
            În prezent se lucrează la cererea de finaţare pentru a 
depune aplicaţia în vederea finanţării la Organismul 
Intermediar al POR 2007-2013.  
AXA  3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniu major 
de intervenţie 3.1. – Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. 
1. „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  ambulatoriului 
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina”. 
       Proiectul a fost aprobat  pentru finanţare de experţii 
independenţi,  urmând a fi întocmit proiectul tehnic şi depus la 
sediul Organismului Intermediar până în data de 25 martie 2009. 
Valoarea finanţării – 4 milioane Euro.  

AXA  3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul de 
intervenţie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 
1. Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap 
Cezieni. 
2. Reabilitare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Şopîrliţa   
3. Modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina    
            Proiectele au fost depuse în perioada noiembrie-
decembrie 2008 la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia, Organismul Intermediar al POR 2007-2013, în vederea 
evaluării pentru obţinerea finanţării lucrărilor de execuţie şi pentru 
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dotarea  acestor centre. În prezent se află în etapa de verificare a 
eligibilităţii.  
     Proiectul  Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti – 
Olt va fi depus în cadrul acestei axe în perioada  februarie-martie 
2009. 
 AXA 4 – SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI DE AFACERI 

REGIONAL ŞI LOCAL - 4.1. Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor 
 de importanţă regională şi locală. 

            Proiect:  Bursă de cereale în oraşul Corabia, depus la 
ADR 4 S-V Oltenia şi aflat în etapa  de evaluare tehnică şi 
financiară .  

AXA 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, 
domeniu majore de intervenţie este 5.1. – Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 
             Proiect: Reabilitarea secţiilor expoziţionale la Muzeul 
Judeţean Olt şi amenajări peisagistice, lucrări decorative 
pentru evidenţierea clădirii şi a exponatelor. 
     Acest proiect se află în etapa de întocmire a cererii de 
finanţare şi obţinere a avizelor solicitate conform Ghidului 
Solicitantului. 
    Proiectul  se va  depune la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia, Organismul Intermediar al POR 
2007-2013, în vederea evaluării pentru finanţarea lucrărilor de 
execuţie.  

AXA 3 - Domeniul de intervenţie 3.4. – Reabilitarea 
/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă. 

-      Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş;  
 -     Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale Speciale Balş  
     Proiectele au fost  depuse în luna noiembrie 2008 la 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, 
Organismul Intermediar al POR 2007-2013, în vederea evaluării 
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pentru finanţarea lucrărilor de execuţie şi a dotărilor. În prezent se 
află în etapa de evaluare tehnică şi financiară. 
 II. În perioada analizată s-a continuat implementarea 
proiectelor finanţate în anul 2007 în cadrul programului 
PHARE 2005 Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, 
respectiv : 
-  REALIZARE DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU 
CREAREA UNEI BURSE DE CEREALE ÎN ORAŞUL CORABIA 
– FINANŢARE NERAMBURSABILĂ – 53.181 EURO  
Proiectul a fost finalizat în data de 11.09.2008 şi s-a depus 
raportarea finală la sediul Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria Călăraşi.  
-   REALIZAREA STUDIILOR LOCALE NECESARE ÎN 
PROCESUL DE ABSORBŢIE A FONDURILOR COMUNITARE 
CU IMPACT TRANSFRONTALIER ÎN JUDEŢUL OLT – 
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ – 40.230 EURO  
Proiectul a fost finalizat şi s-a depus raportarea finală la sediul 
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România-
Bulgaria Călăraşi.  
 -  PREVENIREA PRODUCERII UNOR CALAMITĂŢI 
NATURALE ÎN JUDEŢUL OLT, PRIN  REALIZAREA UNOR 
HĂRŢI DE RISC LA ALUNECĂRI  DE  TEREN ŞI A UNUI PLAN 
INTEGRAT DE MANAGEMENT PENTRU PREVENIREA 
RISCULUI – FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  145.404,80 
EURO.  
     Stadiul proiectului:  
      În cadrul acestui proiect urmează a fi realizate hărţi de 
risc la alunecări de teren pentru 24 de localităţi din judeţul Olt. 
Perioada de implementare a fost prelungită prin addendum până 
la data de 30.04.2009. 
    Termenul de finalizare a proiectului finanţat prin programul 
PHARE CBC este  30.04.2009. 
        III. Implementarea proiectului Îmbunătăţirea situaţiei 
romilor la nivelul localităţilor ţintă din judeţul Olt – proiect 
finanţat în cadrul Programului PHARE – ACCELERAREA 
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IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU 
ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR , cu o valoare a 
finanţării nerambursabile de 44.613 Euro.  
            Proiectul cuprinde activităţi de facilitare a dobândirii de 
acte de identitate/stare civilă/proprietate de către persoanele de 
etnie romă din 7 localităţi din judeţul Olt: Piatra-Olt, Drăgăneşti-
Olt, Corbu, Fărcaşele, Stoeneşti, Ipoteşti, Izbiceni. 
            Proiectul se încheie în data de 18 ianuarie 2009. 
        IV.  Pregătirea proiectelor pentru Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii  Administrative 2007-2013 
            Consiliul Judeţean Olt pregăteşte 2 proiecte pentru a 
fi depuse în cadrul acestui program , respectiv: 
           - Instruirea funcţionarilor publici din cadrul Consiliului 
Judeţean Olt – ce va fi depus în cadrul Axei prioritare 1: 
„Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului 
ciclului de politici publice”, Domeniul 1.3: Îmbunătăţirea 
eficacităţii organizaţionale .  
            - Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a 
judeţului Olt şi planificare strategică până în anul 2020 , ce va fi 
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.  
            Proiectele vor fi depuse după finalizarea bilanţului pe anul 
2008, acest document fiind anexă obligatorie la cererile de 
finanţare.  
            În perioada iunie 2008 - decembrie 2008 au fost  
adoptate următoarele hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt şi 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt : 
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 93 /28.08.2008 privind  
definitivarea cadrului instituţional necesar implementării 
proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru îmbunătăţirea situaţiilor de urgenţă”. 
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-  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 94 /28.08.2008 privind 
aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului „Bursa de 
cereale în oraşul Corabia judeţul Olt”. 
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 96 /28.08.2008 privind 
aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Bursa de 
cereale din oraşul Corabia judeţul Olt”. 
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 97 /28.08.2008 privind 
aprobarea parteneriatului pentru proiectul „Bursa de cereale din 
oraşul Corabia judeţul Olt şi a cheltuielilor aferente proiectului”. 
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 98/28.08.2008 privind 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
pentru proiectul „Modernizare Centru Recuperare Persoane cu 
Handicap Cezieni”. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 120/28.10.2008 privind 
aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „ Centru de 
Îngrijire şi Asistenţă Slatina” şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
- Hotărârea 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. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 122 /28.10.2008 
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 
„Reabilitare Centru de Îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 123 /28.10.2008 
privind aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului 
„Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale Balş” şi a cheltuielilor 
aferente proiectului. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 124 /28.10.2008 
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului 
„Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş” 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 141/ 27.11.2008 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru proiectul „Reabilitarea secţiilor expoziţionale la 
Muzeul Judeţean Olt”. 
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- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142 /27.11.2008 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru proiectul „Reabilitare Centru de Îngrijire şi 
Asistenţă Slatina”. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 143 /27.11.2008 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii  pentru proiectul „Reabilitare Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Şopârliţa”. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 144 /27.11.2008 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru proiectul „Modernizare Centru Recuperare 
Persoane cu Handicap Cezieni”. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 161 /19.12.2008 
privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare a judeţului 
Olt până în anul 2020”. 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 162 /19.12.2008 
privind aprobarea proiectului „Organizarea modulelor de pregătire 
achiziţii publice, limbă engleză, managementul proiectelor pentru 
funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean Olt”. 
- Dispoziţia nr. 284 /09.10.2008 privind desemnarea persoanei 
împuternicite de reprezentantul legal al Consiliului Judeţean Olt 
pentru semnarea cererii de finanţare şi a anexelor proiectului 
„Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş”. 
- Dispoziţia nr. 285 /09.10.2008 privind desemnarea persoanei 
împuternicite de reprezentantul legal al Consiliului Judeţean Olt 
pentru semnarea cererii de finanţare şi a anexelor proiectului 
„Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale Balş”. 
- Dispoziţia nr. 286 /09.10.2008 privind desemnarea persoanei 
împuternicite de reprezentantul legal al Consiliului Judeţean Olt 
pentru semnarea cererii de finanţare şi  a anexelor proiectului 
„Reabilitare Centru de Îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa”. 
- Dispoziţia nr. 287 /09.10.2008 privind desemnarea persoanei 
împuternicite de reprezentantul legal al Consiliului Judeţean Olt 
pentru semnarea cererii de finanţare şi  a anexelor proiectului 
„Modernizare Centru de Îngrijire şi Asistenţă Slatina”. 
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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, 
este organizat şi funcţionează în subordinea directă a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt. 
             Schema organizatorică a compartimentului cuprinde un 
număr de 4 posturi, structurată astfel:  
- trei posturi de Auditor Superior ; 
- un post de Auditor Asistent; 
            Activitatea Compartimentului Audit Public Intern în 
anul 2008 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 pentru anul 2008 
şi înregistrat sub nr. 7690/ 22.11.2007 la Consiliul Judeţean Olt. 
            Planul de audit public intern pentru anul 2008 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. 
            Astfel, în perioada 23.06.2008 - 31.12.2008 a fost 
efectuat un audit de regularitate la entităţile auditate, potrivit 
prevederilor planului de audit intern fiind desfăşurate misiuni de 
audit la următoarele entităţi din subordinea Consiliul 
Judeţean Olt: 
         - Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina - Raport de 
audit înregistrat la C.J. Olt la nr. 3793/30.06.2008; 
         - Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţi-oale “Oltul” - Raport de audit  înregistrat la C.J. Olt la nr. 
5545 / 21.07.2008; 



 34 

         - Consiliul Judeţean  Olt - Serviciul Informatizare - 
Raport de  audit înregistrat la C. J. Olt la nr. 10190/15.12.2008; 
            Precizăm că în aceeaşi perioadă a fost demarată, fiind în 
curs de desfăşurare, misiunea de audit la Centrul Cultural 
Judeţean Olt, care şi-a încetat activitatea, fiind preluat de 
Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt. 
            Au mai fost realizate activităţi nespecifice muncii de audit 
reprezentând sesizări rezolvate, precum şi acţiuni tematice 
dispuse de Preşedintele Consiliului Judeţean Olt la Serviciul 
Judeţean de Pază Olt şi Biblioteca Judeţeană „Ion 
Minulescu” Slatina. 
            De asemenea, a fost întocmit Registrul riscurilor pentru 
o serie de activităţi din cadrul Consiliului Judeţean Olt, pe 
baza acestuia fiind întocmite Planul de audit pe anul 2009 şi 
Planul strategic de audit public intern pentru perioada 2009 – 
2011, înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9317 
/21.11.2008.  
             Misiunile de audit desfăşurate pe parcursul anului 2008 
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 entităţile auditate, pe perioada anului 2007 (aşa cum 
a fost prezentată în planul de audit public intern aprobat pentru 
anul 2008), prevenirea şi evitarea riscurilor, precum şi 
creşterea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea 
fondurilor publice alocate. 
             La selectarea misiunilor de audit public intern s-au avut în 
vedere riscuri de natură financiară, riscuri juridice şi riscuri de 
natură operaţională, precum şi recomandările formulate de 
controlorii Curţii de Conturi.      
            Misiunile de audit au fost executate la entităţile 
menţionate mai sus, asupra următoarelor activităţi : 
- auditarea lucrărilor financiar-contabile curente şi a altor 
operaţiuni ce fac obiectul C.F.P.; 
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- 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 Consiliului Judeţean Olt; 
- auditarea salarizării (încadrarea şi stabilirea drepturilor de 
personal) personalului din cadrul   instituţiilor sus-menţionate. 
- auditarea sistemului informatic la nivelul Consiliului Judeţean 
Olt. 
            Obiectivele misiunilor de audit public intern la 
entităţile auditate au fost axate pe următoarele 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 s-a 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, 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 Verificare”. 
           A fost efectuat un audit de regularitate, iar acolo unde s-
au constatat eventuale disfuncţionalităţi au fost întocmite F.I.A.P. 
- uri (“Fişe de Identificare şi Analiză a Problemelor”). 
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           Documentele puse la dispoziţie şi examinate în cursul 
misiunilor de audit au fost consemnate în “Nota centralizatoare 
a documentelor de lucru”. 
           În urma activităţii de audit s-au constatat următoarele : 
      - creditele bugetare alocate prin hotărârile Consiliului 
Judeţean Olt, pentru perioada auditată, s-au înscris în prevederile 
aprobate şi au fost utilizate conform destinaţiilor; 
      - plăţile asumate prin angajamentele bugetare au fost 
efectuate potrivit reglementărilor 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.; 
      -  prin Regulamentele de ordine interioară 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.   
Operaţiunile şi documentele supuse C.F.P. sunt înscrise în 
“Registru proiectelor de operaţiuni prevăzute a se prezenta la 
controlul financiar preventiv”. Nu s-au constatat cazuri şi/sau 
situaţii de refuz de viză pentru documente ce necesită o astfel de 
aprobare; 
      -   plata salariilor s-a efectuat pe baza ştatului de funcţii şi în 
limita posturilor aprobate prin organigrame de către Consiliul 
Judeţean Olt; 
      - 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 natură: materiale, obiecte de inventar. 
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Activitatea de achiziţii, licitaţii, contractări 
 
     În conformitate cu prevederile legislaţiei privind 
achiziţiile publice, în semestrul II al anului  2008 prin serviciul 
achiziţii, licitaţii, contractări au fost realizate următoarele 
obiective: 
      -  actualizarea programului anual de achiziţii, în funcţie de 
necesităţi, la nivelul Consiliului Judeţean Olt, Centrului Militar 
Judeţean Olt şi Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Olt ,,Matei Basarab”; 
      - asigurarea corespondenţei 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 documentaţiilor pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de furnizare 
şi servicii, precum şi a documentaţiei de atribuire referitoare la 
aplicarea O.U.G. nr. 96/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Legii nr. 388/2007, legea bugetului de stat pe anul 
2008, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I – IV, V-VIII din învăţământul de stat şi 
preşcolarilor; 
      -   publicarea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice 
a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică la nivelul C.J. Olt; 
      - întocmirea fişei de prezentare pentru atribuirea 
contractelor de furnizare şi servicii, şi transmiterea la 
Ministerul Finanţelor – Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea 
Achiziţiilor Publice a înştiinţărilor privind iniţierea procedurilor de 
atribuire în cazul achiziţiilor a căror valoare este mai mare decât 
pragurile prevăzute la art. 124 din O.U.G. nr. 94/2007; 
      -  întocmire documente constatatoare privind modul de 
realizare a contractelor încheiate, şi transmiterea acestora  la 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice şi furnizori; 
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      -  primirea  ofertelor,  prezentarea în Comisia de evaluare a 
ofertelor, întocmirea proceselor verbale de deschidere a 
ofertelor şi elaborarea rapoartelor de atribuire pentru 
achiziţiile publice de bunuri şi servicii ; 
      - elaborarea de răspunsuri la clarificări la solicitarea 
ofertanţilor; 
      - întocmirea şi perfectarea contractelor de achiziţii 
publice de bunuri şi servicii. 
            În urma aplicării procedurilor de atribuire au fost 
încheiate un număr de 9 contracte cu o valoare, fără TVA, de 
8.022.910 lei, din care:  
            a) prin procedura ,,licitaţie deschisă cu etapă finală 
licitaţie electronică” (produse acordate în baza Programului 
lapte - corn) s-au atribuit 2 contracte cu o valoare de 
6.651.798 lei; 
             b) prin procedura ,,negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare” s-a atribuit un 
contract (produse acordate în baza Programului lapte - corn) 
cu o valoare de 1.096.568 lei; 
             c) prin procedura ,,cerere de ofertă” s-au atribuit 6 
contracte cu o valoare de 274.544 lei; 
             d) în baza prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, 
modificat prin O.U.G. nr. 94/2007, s-a procedat la achiziţia de 
produse şi servicii prin ,,cumpărare directă”, în valoare de 
355.278 lei, întocmindu-se un număr de 83 note justificative.  
      - în conformitate cu prevederile art. 213, alin.(1) din 
O.U.G. nr. 34/2006, modificată prin O.U.G. nr. 94/2007, pentru 
fiecare achiziţie s-a întocmit dosarul achiziţiei publice; 
      -  participarea la deschiderea şi evaluarea ofertelor pentru 
atribuirea contractelor de achiziţii pentru lucrări de drumuri, 
investiţii, fonduri structurale, ca membri în comisiile de 
evaluare; 
      -  asigurarea centralizării la nivelul tuturor localităţilor din 
judeţ şi transmiterea  semestrială a datelor privind acordarea de 
trusouri pentru nou născuţi, conform Legii nr. 482/2006 şi 
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transmiterea acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului; 
      - asigurarea necesarului de certificate de producător 
pentru primăriile din judeţ. 

Activitatea evidenţa resurselor umane, salarizare 
şi perfecţionare 

 
             Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, 
Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt are drept scop coordonarea, 
conducerea,  organizarea şi gestionarea carierei personalului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt,  acordarea de asistenţă de specialitate,  pe linie de resurse 
umane,   instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 
Judeţean Olt, precum şi primăriilor de pe teritoriul judeţului. 
               În exercitarea atribuţiilor care îi revin,  
Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, 
Perfecţionare urmăreşte   alinierea la strategiile   de 
dezvoltare  a administraţiei publice judeţene precum şi 
crearea la nivelul judeţului a unui  corp de funcţionari publici 
profesionist, stabil şi imparţial, prin îmbunătăţirea 
permanentă a managementului funcţiei publice.   
             Conform Hotărârii  Consiliului Judeţean Olt nr. 76 din 
30.07.2008,  Compartimentul funcţionează în directa subordonare 
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi are în componenţa sa 4 
posturi, toate ocupate. Personalul din cadrul  Compartimentului 
are  statut de funcţionar public. 
             În perioada 23 iunie – 31 decembrie 2008 
compartimentul a desfăşurat următoarele activităţi : 
1.    A întocmit  proiecte de hotărâri şi rapoartele de 
specialitate care au stat  la baza hotărârilor cu privire  la 
aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, 
număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe 
categorii  şi regulamente de organizare şi funcţionare pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Aparatul 
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Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt şi instituţiile 
şi serviciile publice din subordine. 

1. A. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
Urmare a reorganizării activităţii aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 01.08.2008, prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 76 din 30.07.2008  au 
fost aprobate,  pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt,   organigrama, numărul de personal  şi statul de 
funcţii,  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   
            Menţionăm că  până la data de 01.08.2008, aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt a funcţionat  conform 
structurii organizatorice aprobate prin  Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 71 din 27.07.2006 cu privire la aprobare 
organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului 
Judeţean Olt; aprobare număr maxim de funcţii publice şi pondere 
funcţii publice pe categorii, la nivelul  137 posturi. 

1.B. Instituţii subordonate Consiliului Judeţean Olt 
        În subordinea  Consiliului Judeţean Olt funcţionează  

următoarele instituţii şi servicii publice de interes judeţean:                 
1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia 

Drepturilor Copilului Olt;  
2) Muzeul Judeţean Olt; 
3) Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu”; 
4) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea  Culturii 

Tradiţionale ,,DOINA OLTULUI”; 
5) Şcoala Populară de Arte şi Meserii Olt; 
6) Centrul  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale şi  Cultural  Olt; 
7) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 
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8) 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. 

1.B.1  Hotărâri aprobate pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi  Protecţia Drepturilor Copilului Olt 
§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 87 din 

30.07.2008 au fost aprobate, începând cu data de 
01.08.2008,  organigrama, numărul de personal şi statul de 
funcţii  pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt , la nivelul a 1730 posturi din care 
207 posturi aferente numărului maxim de funcţii publice şi 
1523 posturi aferente personalului contractual.    

§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 128 din 
28.10.2008 au fost aprobate organigrama, numărul de 
personal    statul de funcţii  pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, la nivelul a 1730 
posturi, din care 214 posturi aferente numărului maxim de 
funcţii publice şi 1516 posturi aferente personalului 
contractual   precum şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare. 
     Cu Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

nr. 1461418/23.20.2008, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 128 din 28.10.2008  a fost majorat numărul total de 
funcţii publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, respectiv de la 207 posturi (aprobate  prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 87 din 30.07.2008) la 
214 posturi,  din care 22 posturi corespunzătoare  categoriei 
funcţionarilor publici de conducere şi 192 posturi corespunzătoare  
categoriei funcţionarilor publici de execuţie. 

1.B.2 Hotărâri aprobate pentru Ansamblul Profesionist 
pentru Promovarea  Culturii Tradiţionale ,,OLTUL” 
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§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.  90 din 
30.07.2008 s-a aprobat, începând cu data de 01.08.2008,  
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru 
Ansamblul Profesionist Pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale ,,OLTUL” la nivelul a 82 de posturi;  

§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 113 din 
25.09.2008 s-a aprobat, începând cu data de 01.10.2008,  
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru 
Ansamblul Profesionist Pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale ,,OLTUL” la nivelul a 84 de posturi, respectiv 
cu 2 posturi mai mult faţă de cele aprobate prin  
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.  90 din 30.07.2008 
(82 posturi).  
       Menţionăm că a fost  majorat  numărul de posturi prin 
înfiinţarea  a 2 posturi de Muncitor I, acestea fiind necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii ansamblului având  în 
vedere faptul că instituţia deţine o scenă mobilă şi aparatură 
de sunet pentru a căror întreţinere  se necesită personal 
suplimentar.  

§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.  126  din 
28.10.2008 s-a aprobat, începând cu data de 01.11.2008,  
organigrama, numărul de personal şi  statul de funcţii   
pentru Ansamblul Profesionist Pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale ,,OLTUL” la nivelul a 135 de posturi;  
       Prin  această hotărâre  a fost înfiinţat  în cadrul  
structurii organizatorice a Ansamblului  Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,OLTUL” o   
secţie corală,  la nivelul a 51 posturi,  în vederea 
preluării   membrilor Corului   ,,Millennium,, fapt ce 
explică  majorarea numărului de posturi de  la 84 la 135 
posturi. 
1.B.3. Hotărâri aprobate pentru Şcoala Populară de Arte 

şi Meserii  
§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88  din 

30.07.2008 au fost aprobate începând cu data de 
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01.08.2008,  organigrama, numărul de personal,  statul de 
funcţii, (la nivelul a 36 posturi)  planul de şcolarizare pentru 
anul şcolar 2008-2009,  regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi componenţa Consiliului de Administraţie,  
pentru Şcoala Populară  de Arte şi Meserii. 
           Prin această hotărâre, pentru o mai bună coordonare 
a activităţii educaţionale  a  Şcolii  Populare  de Arte şi 
Meserii, a fost  aprobată înfiinţarea postului de Director 
adjunct. 

§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 112  din 
25.09.2008 cu privire la transformare posturi  a fost 
aprobată transformarea a 5 posturi din  cadrul statului de 
funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii,  din posturi cu 
nivel de studii medii,  în posturi cu nivel de studii superioare 
de lungă durată, urmare a absolvirii de către titularii 
posturilor a unor forme de învăţământ superior de lungă 
durată, în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.  

§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.126 din 
28.10.2008  au fost aprobate începând cu data de 
01.11.2008,  organigrama, numărul de personal,  statul de 
funcţii , la nivelul a 37  posturi. 

        Prin această hotărâre a fost înfiinţată   clasa  de dans 
popular Corbu (1/2  normă) şi  clasa de ansamblu 
instrumental Dobreţu (1/2 normă), cu modificarea  în mod 
corespunzător a  Planul de Şcolarizare pentru anul şcolar 2008 – 
2009; 

    Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 126 din 
28.10.2008  a fost aprobată o nouă componenţă a Consiliului de 
Administraţie a Şcolii Populare de Arte şi Meserii prin  înlocuirea 
domnişoarei Rădulescu Leliana  Alexandra (căreia  i – a încetat 
contractul individual de muncă prin pensionare) cu domnul 
Călătoru Cristi Mihai – inspector de specialitate în cadrul Şcolii 
Populare de Arte  şi Meserii. 
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1.B.4  Hotărâri aprobate pentru Centrul  Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi   

Cultural  Olt 
§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89 din 

30.07.2008 s-a aprobat, începând cu data 01.08.2008,  
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii la 
nivelul a 18 posturi,   regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi Consiliul de Administraţie  pentru Centrul 
Judeţean  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt; 

§  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 127 din 
28.10.2008 s-a aprobat, începând cu data 01.11.2008,    
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii la 
nivelul a 18 posturi. 

          Prin această hotărâre a fost  înfiinţat în cadrul structurii 
organizatorice a  Centrul Judeţean  pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, Biroul  Resurse 
Umane,  Contabilitate, Buget, Administrativ,  urmare a creşterii 
volumului de muncă prin unificarea Centrului   Judeţean  pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  cu Centrul 
Cultural Judeţean Olt . 
2. A întocmit  proiecte de hotărâri şi rapoartele de 
specialitate care au stat  la baza hotărârilor cu privire  la 
gestionarea   carierei  personalului  de conducere al 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 
Judeţean Olt. 
              Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) litera e) din Legea   
privind administraţia publică locală, nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,   Consiliul Judeţean 
numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi 
încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de 
muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean. 
            În baza temeiului legal mai sus menţionat,  au fost 
aprobate următoarele hotărâri pentru personalul de 
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conducere al instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 
Olt: 

2.1.  Pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea  
Culturii Tradiţionale ,,OLTUL” 

§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 79  din 
30.07.2008 a încetat contractul de muncă al domnului 
Nichita DRAGOMIRA - Director al   Ansamblului  
Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
,,OLTUL;  

§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.80 din 
30.07.2008 domnului Costinel ALECSANDRESU i-au fost 
delegate atribuţiile  postului de Director al Ansamblului  
Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
,,OLTUL”. 

2.2. Pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii Olt 
§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 111 din 

25.09.2008 domnul Emil  Popa  a fost numit în funcţia de 
director adjunct al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, 
urmare a susţinerii concursului pentru ocuparea acestui post 
în data de  29.08.2008. 

2.3. Pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Olt 

§ prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.78  din 
30.07.2008 i-a încetat contractul de muncă al domnului 
Gheorghe DUMITRESCU - Director al Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Olt. 

 
3. A organizat  procesul de recrutare al personalului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
cu respectarea prevederilor legale privind recrutarea 
funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 
          În perioada de raportare au fost organizate următoarele 
concursuri:  
3.1. Cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,  
Consiliul Judeţean Olt a organizat concurs de recrutare în 
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data de 18 decembrie 2008 – proba scrisă şi 22 decembrie 
2008 – proba de interviu pentru ocuparea următoarelor funcţii  
publice de conducere,  vacante,  din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt:  
- Director executiv  - Direcţia  Tehnică şi Investiţii     - 1 post; 
- Director executiv -  Direcţia  Juridică şi  Relaţii cu Publicul 
                                                                                         - 1 post;  
- Director executiv – Direcţia Administraţie Publică      şi  
Relaţii cu Consiliile Locale                                         -   1 post; 
- Şef serviciu       -     Serviciul Informatică şi 

     Dotări Tehnică de Calcul                                   -  1 post; 
- Şef serviciu  - Serviciul Buget, Impozite şi Taxe      -  1 post; 
- Şef serviciu  - Serviciul Tehnic, Investiţii                -  1 post; 
- Şef serviciu  - Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului                 

-  1 post; 
- Şef serviciu       -      Serviciul  Editarea Monitorului     Oficial 

al Judeţului, Registratură,Relaţii cu Publicul şi ATOP                                                        
-  1 post; 

-  Sef serviciu - Serviciul Achiziţii,Licitaţii, Contractări                                                   
- 1 post; 
- Şef serviciu  Serviciul Cooperare Interinstituţională  
-  1 post. 

      În urma desfăşurării concursului  toate cele 10 funcţii de 
conducere au fost ocupate şi la finele lunii decembrie 2008 s-au 
făcut propunerile de numire în funcţie a candidaţilor declaraţi 
,,admişi”, începând cu data de 01.01.2008. 
3.2. La finele lunii octombrie 2008, compartimentul a 
întocmit documentaţia necesară în vederea solicitării 
Avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publicii pentru 
organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt: 
- Director executiv  - Direcţia Contabilitate – Financiar, 

     Administrativ                                                         - 1 post; 
- Director executiv -  Direcţia  Buget – Finanţe           - 1 post;                                               
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- Arhitect Şef  al Judeţului                                            - 1 post; 
- Director executiv – Direcţia Dezvoltare Regională, 
Management, Proiecte şi  Relaţii Internaţionale          -  1post. 
            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 se va desfăşura în data 
de 23 ianuarie 2009 – proba scrisă şi 26 ianuarie 2009 – proba 
de interviu, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, conform legii. 
3.3. Tot la finele lunii octombrie 2008, compartimentul a 
întocmit documentaţia necesară în vederea solicitării 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publicii pentru 
organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  
funcţiei  publice de conducere vacante de  Director executiv 
al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt . 

     Pentru organizarea concursului a fost obţinut Avizul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor nr. 1467420 din 
18.12.2008. 
3.4. În data de  25.08.2008 Consiliul Judeţean Olt a organizat 
concurs pentru ocuparea unor posturi aferente personalului 
contractual, respectiv: 

- Şef birou –   la Biroul Administrativ – 1 post; 
- Şofer -  2 posturi; 
- Muncitor, treapta profesională III – 2 posturi. 

       Concursul s-a desfăşurat în conformitate cu 
prevederile  Hotărârii 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, şi în urma susţinerii concursului, a 
fost ocupat postul de Şef birou Administrativ,  cele 2 posturi 
de şofer şi un post de muncitor. 
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4. A participat  şi a coordonat  procesul  de recrutare a 
personalului din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice 
subordonate Consiliului Judeţean Olt şi din cadrul primăriilor 
de pe teritoriul judeţului. 
             Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru 
ocuparea funcţiilor publice  a fost    reglementată  prin   
Hotărârea  Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, hotărâre care a intrat a vigoare la 29 
august 2008. 
            Având în vedere modificările aduse prin această 
hotărâre în organizarea concursurilor de recrutare a 
funcţionarilor publici, după intrarea în vigoare a hotărârii,s-a 
înregistrat o creştere a cererilor primăriilor din judeţ care au 
solicitat asistenţă de specialitate în domeniul recrutării 
funcţionarilor publici.  
            De asemenea, conform  reglementărilor legale în vigoare, 
primăriile au obligaţia de a înfiinţa  în cadrul aparatului 
propriu  un post care să aibă ca atribuţii situaţiile de urgenţă 
şi voluntariat, fapt ce a determinat ca numărul cererilor 
primăriilor,  de asistenţă de  specialitate în acest domeniu să 
crească foarte mult. 
             Toate acestea, coroborate cu faptul că personalul din 
cadrul Compartimentului a fost solicitat, ca reprezentanţi ai 
Consiliului Judeţean Olt,  să facă parte din comisiile de concurs 
pentru ocuparea posturilor aferente personalului contractual, au 
condus la creşterea numărului de deplasări în judeţ a personalului 
din cadrul Compartimentului ( aproximativ 80 de deplasări). 
5. A gestionat  cariera personalului  din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, de la numirea în 
funcţie până la încetarea raportului de serviciu, sau încetarea 
contractului individual de muncă, după caz, ( perioada de 
stagiu,  modificare  şi  suspendare  raport de serviciu, sau 
contract individual de muncă, după caz, etc.) şi iniţiază măsuri 
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de dezvoltare a acesteia  ( promovare în funcţie, clasă, grad 
sau treaptă profesională). 
                                     5.1.  NUMIRI IN FUNCŢII   
                              5.1.a)   Numiri în funcţii publice  
             În urma reorganizării activităţii Consiliului Judeţean Olt  şi 
a aprobării noii structuri organizatorice prin Hotărârea Consiliului  
Judeţean Olt nr. 76 din 30.07.2008, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor public, 
republicată,  au fost întocmite 87 de dispoziţii de numire în 
funcţie, prin reorganizare, pentru funcţionarii publici din 
cadrul aparatului de specialitate ai Consiliului Jude ţean Olt. 
               5.1.B. Numirii În funcţii aferente personalului 
contractual  
            Urmare a organizării concursului organizat de Consiliului 
Judeţean Olt în data de  25.08.2008 pentru ocuparea unor posturi 
aferente personalului contractual prin Dispoziţii ale Preşedintelui 
Consiliului  Judeţean Olt au fost numiţi în funcţie cei 4 candidaţi 
declaraşi admişi la concurs. 

5.2.PROMOVĂRI  
5.2.a)  Promovări în treaptă de salarizare.  

§ prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 
251 din 22.08.2008 au fost avansaţi în treapta de salarizare 
9 funcţionari publici; 

§ prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr. 265, 266, şi 267 din 03.09.2008 au fost avansaţi în 
treapta de salarizare 3 funcţionari publici; 

§ prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 
296  din 31.10.2008 au fost avansaţi în treaptă de salarizare 
2 funcţionari publici; 

§ prin Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr. 316, 317, 318 şi 319 din 05.12.2008 au fost avansaţi în 
treapta de salarizare 4 funcţionari publici. 

5.2.b) Promovări în grad profesional 
              Cu  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  
nr. 1465789  din 08.12.2008   Consiliul Judeţean Olt a  
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organizat  în data de 11 decembrie 2008 – proba scrisă şi 15 
decembrie 2009 – proba de interviu, examen de promovare în 
grad profesional   pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt care au îndeplinit  
condiţiile de promovare, conform legii . 
              În urma susţinerii examenului au fost declaraţi 
„admişi” 3 funcţionari publici, urmând a fi numiţi în noile funcţii,  
la primirea  avizului Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

5.2.c)  Promovări în clasă.  
              Urmare  a promovării examenului organizat de Consiliul 
Judeţean Olt în data de 31.07.2008 şi cu AVIZUL Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1448216/13.08.2008, prin 
Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 253  şi 
254 din 28.08.2008 au fost promovaţi în clasă 2 funcţionari 
publici, urmare a absolvirii unor forme de învăţământ 
superior de lungă durată în specialitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea. 

5.2.d) Promovări în grad sau treaptă profesională, după 
caz, a personalului contractual 

            În data  de 30 decembrie 2008  Consiliul Judeţean Olt 
a organizat  examenul de promovare în grad sau treaptă 
profesională, după caz,  pentru personalul  contractual încadrat 
pe posturi unice. 
            În urma susţinerii examenului au fost declaraţi ,,admişi”  3 
candidaţi care au fost numiţi în noile funcţii la începutul 
anului 2009. 

5.3. ÎNCETARE CONTRACT  INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
            În temeiul prevederilor   Legii nr. 53/2003 privind Codul 
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 135 din 18.07.2008 
a fost încetat contractual individual de muncă, prin acordul 
părţilor, a unui salariat încadrat pe un post aferent 
personalului contractual.  
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6.   A coordonat  activitatea de evaluare şi de întocmire a 
fişelor de post pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate  al Consiliului Judeţean Olt.  
            Urmare a reorganizării activităţii aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt şi aprobării noii structuri organizatorice 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 
01.08.2008,  au avut loc schimbări în structura personalului 
(înfiinţarea unor compartimente noi, schimbarea denumirii 
compartimentelor, treceri la un alt loc de muncă, schimbarea 
şefilor ierarhici) fapt ce a impus întocmirea rapoartelor  de 
evaluare a performanţelor profesionale  ale funcţionarilor 
publici la data de 01.08.2008, proces coordonat de 
Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, 
Perfecţionare. 
            Din aceleaşi motive mai sus menţionate şi cu aceeaşi 
dată, respectiv 01.08.2008, sub coordonarea  
Compartimentului au fost întocmite fişele de post, cu noile 
atribuţii, pentru personalul  din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Olt. 
7.  A stabilit, conform legislaţiei în vigoare, salariile  de 
încadrare şi alte drepturi salariale  ( indemnizaţii de conducere,  
sporul de vechime şi alte sporuri) pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate şi din cadrul Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Judeţean Olt  şi  întocmeşte statul de 
personal. 
            Pentru stabilirea drepturilor salariale precum şi a altor 
drepturi ale personalului din cadrul aparatului de specialitate şi din 
cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt 
au  fost întocmite State de personal, aprobate prin Dispoziţii ale 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt , respectiv: 
§ prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 

251 din 22.08.2008 a fost aprobat STATUL  DE 
PERSONAL cu drepturile salariale pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
începând cu data de 01.08.2008; 
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§ prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 
296 din 31.10.2008 a fost aprobat STATUL  DE 
PERSONAL cu drepturile  salariale pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
începând cu data de 01.10.2008; 

§ prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 
297 din 31.10.2008 a fost aprobat STATUL  DE 
PERSONAL cu drepturile salariale pentru personalul din 
cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 
Judeţean Olt, începând cu data de 01.10.2008. 

8.    A  făcut propuneri şi a întocmit  documentaţia privind 
stabilirea şi acordarea fondurilor de premiere   lunare şi a 
altor  premii. 
             În baza rezultatelor obţinute în activitate,  au fost 
acordate premii lunare personalului din cadrul aparatului de 
specialitate şi din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al 
Consiliului Judeţean Olt, al căror cuantum au fost aprobate prin 
următoarele Dispoziţii  ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt: 
§ Prin Dispoziţia  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

nr. 301 din 04.11.2008 referitoare la acordare premii lunare,   
a fost aprobat cuantumul premiului lunar aferent lunilor 
august – octombrie 2008, pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate şi din cadrul Aparatului Permanent 
de Lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

§ Prin Dispoziţia  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr. 323 din 11.12.2008 referitoare la acordare premii lunare,   
a fost aprobat cuantumul premiului lunar aferent lunilor 
noiembrie  – decembrie 2008, pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate şi din cadrul Aparatului Permanent 
de Lucru al Consiliului Judeţean Olt; 
       Având în vedere prevederile legislaţiei în vigoare în anul 

2008 privind salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului 
contractual, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt nr. din 326/23.12.2008   au fost acordate premii 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al 
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Consiliului Judeţean Olt  în limita de până la 5% din 
cheltuielile cu salariile  prevăzute în statul de funcţii, din 
economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, 
fără a depăşi  valoarea economiilor realizate. 
9. A iniţiat  propuneri de  participare la cursuri de 
perfecţionare profesională 
              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  perioada septembrie – 
noiembrie 2008 au urmat cursuri de perfecţionare 28 de 
funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului judeţean Olt. 
10. A întocmit,  actualizat şi  gestionat dosarele profesionale 
ale funcţionarilor publici şi dosarele personale ale 
personalului contractual. 
             Compartimentul Managementul Resurselor Umane  
întocmeşte şi actualizează  dosarele  profesionale ale   
funcţionarilor  publici din cadrul aparatului de specialitate  al 
Consiliului Judeţean Olt, cu respectarea temeiului legal mai sus 
menţionat.            
11. A completat,  actualizat şi gestionat  cărţile de muncă ale 
personalului din cadrul aparatului de specialitate şi din 
cadrul Aparatului Permanent de Lucru al  Consiliului 
Judeţean Olt şi a asigurat  păstrarea lor în condiţii de 
siguranţă. 
12. A ţinut  evidenţa concediilor   de odihnă şi a altor  
concedii prevăzute de lege, pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
13. A întocmit,   pe baza condicilor de prezenţă, fişele de 
pontaj  în vederea stabilirii drepturilor salariale, pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate  şi Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt. 
14. A eliberat adeverinţe cu privire la drepturi salariale, 
contribuţii de asigurări  sociale de sănătate, pensii, şomaj, 
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concedii medicale, absenţe nemotivate, etc,  pentru personalul 
din cadrul aparatului de specialitate şi persoanele aflate în arhiva 
Consiliului Judeţean Olt. 
15. A întocmit  situaţii statistice referitoare la numărul de 
personal, clasificarea  personalului  pe funcţii şi domenii de 
activitate,  posturi ocupate, posturi vacante, etc. 
16. A acordat  asistenţă de specialitate, în domeniul resurselor 
umane, serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului 
Judeţean Olt, precum şi primăriilor de pe teritoriul judeţului. 
 

Activitatea de cooperare interinstituţională 
 
      În conformitate cu prevederile art. 91 alin (1) lit. e) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, serviciul cooperare 
interinstituţională are ca obiect de activitate 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, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public judeţean, înfrăţirea 
judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări, 
cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-
teritoriale din ţară ori din străinătate precum şi aderarea la 
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese 
comune. 
      În derularea activităţilor care vizează înfrăţirea unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Olt cu unităţi 
administrativ-teritoriale similare din Uniunea Europeană, 
Serviciul Cooperare Interinstituţională a întocmit evidenţa 
acestora, precum şi a celor interesate de încheierea unor astfel 
de parteneriate. 
     În acest sens, s-a instituit o colaborare strânsă între 
Consiliul Judeţean Olt prin Serviciul Cooperare 
Interinstituţională şi Ambasada României la Bruxelles, cu 
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scopul de a contribui la dezvoltarea unor noi parteneriate şi în 
vederea consolidării celor existente. 
     În urma PROTOCOLULUI încheiat, Consiliul Judeţean Olt 
a devenit partener în Reţeaua Info EU-RO protocol de colaborare 
între Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi 
Promovarea Programelor şi Strategiilor din România şi Consiliul 
Judeţean Olt. Reţeaua Info EU-RO este specializată în 
diseminarea informaţiilor de interes general şi are ca obiect 
promovarea educaţiei şi desfăşurarea unor programe comune 
privind informarea populaţiei în beneficiul publicului larg, pe 
diferite domenii de interes general. 
    Având în vedere faptul că Serviciul Cooperare 
Interinstituţională  îndeplineşte activitatea de relaţie cu societatea 
civilă şi cu sectorul neguvernamental, serviciul a actualizat baza 
de date cuprinzând toate organizaţiile neguvernament ale din 
judeţ şi în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-a întocmit o evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor 
care îşi desfăşoară activitatea şi au sediul în judeţul Olt, în 
acest sens colaborând cu judecătoriile din judeţ unde acestea  
sunt înregistrate. 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, 
stimaţi invitaţi 

 
             Ţinând cont de contextul european, dar şi de 
necesitatea dezvoltării sistemului administrativ românesc, 
reforma administraţiei publice are ca obiectiv îmbunătăţirea 
managementului şi eficientizarea activităţii administraţiei 
publice judeţene. 
              În contextul schimbărilor legislative şi administrative 
iminente în domeniul administraţiei publice locale, finalizarea 
şi îndeplinirea misiunilor, obiectivelor şi realizarea 
indicatorilor de performanţă la standarde optime privind 
activitatea proprie a Consiliului Judeţean Olt, precum şi 
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principalele evoluţii înregistrate în domeniul reformei 
administraţiei publice în contextul îmbunătăţirii activităţii 
manageriale în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, este şi rezultatul implementării măsurilor 
prioritare pentru integrare, a implementării politicilor publice 
în contextul realizării prerogativelor de putere publică.  
              Doamnelor şi domnilor consilieri, doresc să vă 
mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în 
îndeplinirea sarcinilor proprii şi a prevederilor hotărârilor 
Consiliului Judeţean Olt, evidenţiind în acest context aportul 
pe care l-aţi adus în plen şi în comisiile de specialitate. 
Colaborarea cu dumneavoastră, cu organismele judeţene 
implicate în realizarea actului administrativ, cu organismele 
neguvernamentale, cu sindicatele, precum şi implicarea cu 
răspundere a personalului din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor 
publice de specialitate de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Olt, au constituit premise şi au contribuit la 
obţinerea unor rezultate bune în toate domeniile de activitate 
prestate, conform legii.  
             Un dosar complet al politicilor publice din România 
nu ar putea fi complet dacă din el ar lipsi problematica 
liberului acces al cetăţenilor la informaţiile de interes public 
şi a participării lor active la procesul de luare a deciziilor 
administrative şi la elaborarea actelor normative, precum şi 
realizarea unui corp profesionist al funcţionarilor publici prin 
creşterea competenţelor profesionale ale acestora, 
contribuindu-se astfel la creşterea actului administrativ 
prestat.  
             În conformitate cu legislaţia în vigoare privind 
derularea fondurilor europene, informatizarea activităţii în 
domeniul administraţiei publice locale, managementul 
resurselor umane, juridic-contencios, relaţiile cu publicul şi 
informarea cetăţeanului, precum şi a legislaţiei în domeniul 
urbanismului, investiţiilor şi administrării drumurilor, 
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economico - financiare, auditului public intern, au fost atinse 
obiectivele prioritare ale activităţii administraţiei judeţene. 
            Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor 
de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în 
masă şi care  constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor 
de a avea acces la orice informaţie, mă obligă să mulţumesc  
reprezentanţilor presei locale pentru sprijinul acordat prin 
reflectarea în presă a activităţilor desfăşurate la nivelul 
Consiliului Judeţean Olt, precum şi semnalarea unor lipsuri 
şi deficienţe în activitatea noastră, dându-ne astfel 
posibilitatea să acţionăm cu operativitate pentru 
îmbunătăţirea managementului activităţii administraţiei 
judeţene. 
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