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R A P O R T 
 

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

01 ianuarie –  31 decembrie 2010 
 

Doamnelor şi  Domnilor consilieri, 
Stima ţi invita ţi 

 
                  În conformitate cu prevederile ar t. 104 alin. (3) lit. 
b) din Legea  administra ţiei  publice  locale  nr. 215/2001 , 
republicată,  cu  modificările şi completările ulterioare, 
permite ţi-mi s ă prezint Consiliului Jude ţean Olt  modul de 
aducere la îndeplinire a atribu ţiilor proprii şi a hot ărârilor 
Consiliului Jude ţean Olt, de la data de 01 ianuarie 2010  
până la data de 31 decembrie 2010 . 
            Doresc să menţionez că în această perioadă, to ţi 
factorii care concur ă la realizarea atribu ţiilor Consiliului 
Jude ţean Olt , ca autoritate a administraţiei publice a judeţului 
Olt, au ac ţionat cu responsabilitate  pentru realizarea 
serviciilor publice de interes judeţean şi a problemelor 
colectivităţilor locale, asigurând consultanţă de specialitate 
autorităţilor administraţiei publice locale pentru implementarea 
ansamblului de metode şi proceduri de politici publice. 
            În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, Consiliul 
Jude ţean Olt a adoptat un num ăr de 191 hot ărâri , iar în  
exercitarea prerogativelor de Pre şedinte , pentru punerea în aplicare a 
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legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a hotărârilor 
Consiliului Judeţean, am emis un num ăr de 717 dispozi ţii. 
             Dispozi ţiile au fost emise în  deplină concordanţă cu prevederile 
legale şi au urmărit, în principal, punerea în aplicare a sarcinilor din 
domeniul administraţiei publice, aşa cum au reieşit din actele normative 
în vigoare şi din hotărârile Consiliului Judeţean Olt, în contextul 
obiectivelor propuse privind realizarea reformei în administraţia publică 
judeţeană. 
             Din cele 191 de hot ărâri  adoptate de Consiliul Judeţean Olt am 
fost ini ţiatorul a 181 proiecte de hot ărâri  şi am luat măsurile 
organizatorice necesare  pentru convocarea şi buna desfăşurare a unui 
număr de 12 şedin ţe ordinare şi un num ăr de 159 şedin ţe ale 
comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate.  
             Obiectivele ţint ă privind realizarea reformei administra ţiei 
publice jude ţene au vizat în principal urm ătorii indicatori de 
performan ţă: 
- creşterea autonomiei colectivităţilor locale prin transferul de noi 

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

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

- creşterea transparenţei în relaţia cu cetăţenii; 
- creşterea calităţii şi accesului la servicii publice. 
            Pentru îndeplinirea  atribu ţiilor proprii  şi a hot ărârilor  
Consiliului Jude ţean Olt în activitatea pe care am desf ăşurat-o, am 
realizat întruniri periodice cu Vicepre şedin ţii şi Secretarul jude ţului,  
cu directorii din cadrul aparatului de specialitate  şi cei ai institu ţiilor 
şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliulu i Jude ţean Olt şi, 
când a fost cazul, cu func ţionarii publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt. 
            În perioada pentru care este întocmit raportul am u rmărit 
realizarea tuturor atribu ţiilor Consiliului Jude ţean Olt privind 
elaborarea şi monitorizarea procedurilor şi metodologiilor 
pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor publice care se 
deruleaz ă la nivelul institu ţiei, în urm ătoarele domenii : 
 

Activitatea economic ă 
        În  exercitarea  atribu ţiilor  de  ordonator principal  
de credite   prin compartimentele de specialitate din cadrul 
Direc ţiei  Economice   în  perioada  01  ianuarie  2010  –  31 
decembrie 2010,  am respectat dispozi ţiile legale privind 
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politicile fiscale şi bugetare, propunerile de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor de credite din subordin e, la care 
se adaug ă cheltuielile pentru activitatea proprie, precum şi 
cheltuielile pentru investi ţii cuprinse în programele de 
investi ţii publice. 
 Am angajat şi utilizat creditele bugetare numai în limita 
prevederilor şi destina ţiilor aprobate. 
 Toate cheltuielile au fost lichidate şi ordonan ţate la 
plat ă după o analiză a necesităţii şi oportunităţii efectuării 
acestora, fiind vizate de controlul financiar preventiv 
propriu. 
 Organizarea şi ţinerea la zi a contabilit ăţii, prezentarea 
la termen a situa ţiilor financiare asupra situa ţiei 
patrimoniului aflat în administrare, a execu ţiei bugetare, 
monitorizarea programului de achizi ţii publice şi a 
programului de investi ţii publice s-a efectuat conform 
prevederilor legale. 
 Proiectele de hot ărâri şi dispozi ţii  în domeniul activităţii 
economico-financiare ale instituţiei pe care le-am iniţiat şi care 
au fost adoptate de Consiliul Jude ţean Olt au fost 
următoarele: 

• Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.39/25.03.2010  cu 
privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 
(UNCJR) pentru anul 2010; 

• Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.42/25.03.2010  cu 
privire la aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltarea 
Intercomunitară „Oltul”; 

• Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.43/25.03.2010  cu 
privire la aprobarea  plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltarea 
Intercomunitară „OLT-ECO”; 

• Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.170/25.11.2010 
cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al 
Consiliului Jude’ean Olt pentru acordarea de daruri cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă; 
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• Dispozi ţia nr.385/09.08.2010 referitoare la nominalizarea 
unei persoane din cadrul Biroului Administrativ care să 
răspundă de colectarea selectivă a deşeurilor şi ţinerea 
strictă a evidenţei predării deşeurilor şi comunicarea 
lunară a predării acestora; 

• Dispozi ţia nr.387/11.08.2010  referitoare la repartizare şi 
utilizare autovehicule din dotarea Consiliului Judeţean Olt; 

• Dispozi ţia nr.530/25.08.2010 referitoare la stabilirea 
consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele din 
dotarea Consiliului Judeţean Olt; 

• Dispozi ţia nr.535/09.09.2010 cu privire la premierea 
Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, faza 
judeţeană, pe anul 2010; 

• Dispozi ţia nr.651/025.11.2010  referitoare la inventarierea 
anuală a elementelor de activ şi de pasiv pe anul 2010; 

• Dispozi ţia nr. 660/09.11.2010  referitoare la constituirea 
comisiei de casare la Consiliul Judeţean Olt; 

• Dispozi ţia nr.674/23.11.2010  referitoare la aprobarea 
scoaterii din funcţiune şi casarea unor active fixe, casarea 
unor bunuri materiale la Consiliul Judeţean Olt, Centrul 
Militar Judeţean Olt şi Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă”Matei Basarab”; 

• Dispozi ţia nr.688/08.12.2010 referitoare la constituirea 
comisiei pentru reevaluarea activelor fixe corp[orale aflate 
în patrimoniul judeţului şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Olt. 
 

        Prin Dispozi ţia nr. 651/02.11.2010  referitoare la 
inventarierea anuală a elementelor de activ şi de pasiv pe anul 
2010, am procedat la inventarierea patrimoniului public şi privat 
al judeţului Olt pe anul 2010. 
        Prin Dispozi ţia nr. 660/09.11.2010  referitoare la 
constituirea    comisiei   de   casare   la   Consiliul   Judeţean 
Olt, am   procedat   la   constituirea   comisiei   privind 
scoaterea   din   funcţiune  şi  casarea   activelor   fixe  
corporale , necorporale  şi  a  unor  bunuri  materiale la Consiliul  
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Judeţean Olt, Centrul Militar Judeţean Olt şi Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab”. 
         Prin Dispozi ţia nr. 674/23.11.2010 , referitoare la 
aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor active fixe, 
casarea unor bunuri materiale la Consiliul Judeţean Olt, Centrul 
Militar Judeţean Olt şi Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă”Matei Basarab am procedat la  scoaterea din funcţiune 
şi casarea unor active fixe casarea unor bunuri materiale la 
Consiliul Judeţean Olt, Centrul Militar Judeţean Olt şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab”. 
          Inventarierea a avut ca scop principal stabilirea 
situa ţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv ale 
institu ţiei,  în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care 
oferă o imagine fidel ă a pozi ţiei financiare  şi a performan ţei 
financiare  a instituţiei precum şi a rezultatului patrimonial , 
referitoare la activităţile desfăşurate de Consiliul Judeţean Olt în 
anul 2010. 
          Casarea a avut ca scop scoaterea din func ţiune şi 
casarea activelor fixe corporale şi necorporale, declasarea 
şi casarea unor bunuri materiale precum şi valorificarea 
acestora.  
         Acordarea drepturilor salariale lunare , demnitarilor, 
personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt şi aparatului permanent de lucru, precum şi virarea 
obliga ţiilor financiar – fiscale ale angajatorului  către bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, s-a 
făcut la termenele legale.  
 
         În limita creditelor prev ăzute în buget la art.2002 
“Repara ţii curente” s-au realizat urm ătoarele lucr ări: 

• Ignifugare la acoperi şul cl ădirii al sediului 
Consiliului Jude ţului Olt ;  

• Refacere învelitoare şi reabilitare balcon la sediu 
Consiliului Jude ţean Olt;  

• Zugr ăveli şi vopsitorii la cl ădire sediu şi repara ţii 
corp birouri şi garaje, Consiliul Jude ţean Olt;  
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        În limita creditelor prev ăzute în buget la art.710102 
“Ma şini echipamente şi mijloace de transport” s-au 
achizi ţionat un nr. de 8 calculatoare şi 3 laptopuri. 

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

• Extindere pavilion 4 femei  Spitalul de psihiatrie 
cronici, Schitu; 

• Împrejmuire sistematizare vertical ă şi reamenajare 
corp cl ădire C4 la fostul Centrul de Plasament 
Zorile ; 

 
 

Activitatea buget – finan ţe privind aprobarea bugetului 
propriu, repartizarea pe unit ăţi administrativ teritoriale din 

unele venituri ale bugetului de stat  
 
 

                  În conformitate cu prevederile le gale, în calitate 
de ordonator principal de credite, prin compartimen tele de 
specialitate din cadrul Direc ţiei Buget – Finan ţe, am urm ărit 
elaborarea proiectului de buget propriu, repartizar ea 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi 
a sumelor alocate de Consiliul Jude ţean Olt pentru 
echilibrarea bugetelor locale cât şi stabilirea taxelor şi 
tarifelor la nivelul Consiliului Jude ţean Olt.  
 S-a urm ărit: 
- stabilirea taxelor şi tarifelor aprobate prin Hot ărâri ale 
Consiliului Jude ţean Olt, prin majorarea sau indexarea 
cuantumurilor acestora, conform legisla ţiei în vigoare, cu 
aplicabilitate în anul 2011. 
 Pentru anul 2010 proiectul de buget a fost depus l a 
Direc ţia General ă a Finan ţelor Publice Olt în termenul legal. 
 La elaborarea propunerilor pentru noul Proiect de 
buget au fost avute în vedere limitele sumelor prev ăzute în 
legea bugetului de stat. 
 Având în vedere că, pe parcursul exerciţiului bugetar, 
consiliile jude ţene pot aproba rectificarea bugetului propriu 
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în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a  rectific ării 
bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorului principal de credite , am 
ini ţiat, în baza notelor de fundamentare întocmite de 
compartimentele de specialitate şi aprobate de Comisia de 
buget-finan ţe şi administrarea domeniului public şi privat al 
Jude ţului Olt, urm ătoarele proiecte de hot ărâri:  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 5/28.01.2010  cu 

privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane 
vârstnice pe anul 2010. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 6/28.01.2010 cu 
privire la stabilirea costului anual pentru un copil sau tânăr, 
care beneficiază de protecţie specială pentru anul 2010. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 7/28.01.2010  cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale 
publice pentru persoane cu handicap pentru anul 2010. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 8/28.10.2010  cu 
privire la acordare sprijin material sau financiar sub forma 
fondului de urgenţă şi a sprijinului financiar constând în plata 
costurilor de regie şi/sau hrană D.G.A.S.P.C. Olt. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 9/28.01.2010  cu 
privire la stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă 
socială pe anul 2010. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 10/28.01.2010  cu 
privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe 
anul 2009. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 28/25.02.2010  cu 
privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 2010, prin care s-a aprobat bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010 conform anexei nr. 1, 
bugetul instituţiilor publice de sub autoritate Consiliului 
Judeţean Olt, finanţate integral sau parţial din bugetul local 
pe anul 2010, conform anexei nr. 2, bugetul fondurilor 
externe nerambursabile pe anul 2010, conform anexei nr. 3, 
bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului 
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local pe anul 2010, conform anexei nr. 4, programul de 
investiţii publice pe anul 2010, prevăzute în anexa nr. 5, 
listele pentru „alte cheltuieli de investiţii defalcate pe 
categorii de bunuri” prevăzute în anexele 5b1-5b6, sinteza 
finanţării programelor prevăzută în anexa nr. 6, fişele 
programelor, prevăzute în anexele nr. 7-10 şi sinteza 
proiectelor finanţate din instrumente postaderare, prevăzută 
în anexa nr. 11. 

De asemenea în anul 2010, sumele destinate plăţii 
cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea Consiliului Judeţean 
Olt de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din 
România, contribuţia la bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională S-V Oltenia, cotizaţia la Asociaţia Secretarilor 
Generali ai judeţelor din România, Asociaţia Directorilor 
Economici şi Contabililor din România, Asociaţia localităţilor şi 
zonelor istorice şi de artă din România , Asociaţia Arhitecţilor 
Şefi de judeţe din România, Asociaţia Naţională a 
Informaticienilor din Administraţia Publică Locală din România, 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Olt Eco” şi „Oltul”, 
cofinanţarea Consiliului Judeţean Olt la proiectul „Extinderea şi 
reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi apa uzată din 
judeţul Olt”, cotizaţia la ADR transfrontalieră, cât şi plata 
cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt, ca membru la Adunarea 
Regiunilor Europei, inclusiv plăţii eventualelor comisioane 
bancare în vederea efectuării transferurilor valutare aferente , 
se efectuează în cuantumul stabilit de acestea  de la cap. 51.02 
„Autorităţi publice şi acţiuni externe” subcapitolul 51.02.01.03 
„Autorităţi executive” titlul II „Bunuri şi servicii” articolul 20.30 
„Alte cheltuieli” alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii”. Totodată s-a aprobat repartizarea sumei de 400 mii lei 
pentru Aşezămintele de cult, pe anul 2010, conform anexei nr. 
12 la Hotărâre Consiliului Judeţean Olt nr. 28/25.02.2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.29/25.02.2010  cu 

privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi 
comunale şi pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010. 
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- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 30/25.02.2010  cu 
privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a 
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, conform anexei la hotărâre. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 31/25.02.2010  cu 
privire la aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul 
2010. S-a aprobat utilizarea fondului de rulment în sumă de 
10.067 mii lei, pentru finanţarea unor obiective de interes 
judeţean după cum urmează: 

1) „Extindere pavilion  nr. 4 femei, Spitalul de psihiatrie cronici 
Schitu” în sumă de 1025 mii lei, conform anexei nr.1 la 
hotărâre. 

2) „Împrejmuire, sistematizare verticală şi reamenajare corp 
clădire C4  la fostul Centru de Plasament Zorile”, suma de 
700 mii lei, conform anexei nr. 2 la hotărâre. 

3) „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 604, km 
36+717-74+749 jud Olt”, suma de 8342 mii lei reprezentând 
cofinanţarea proiectului, conform anexei nr. 3 la hotărâre. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 50/25.03.2010  cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale 
publice pentru persoanele cu handicap, pentru lunile 
ianuarie şi februarie 2010. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt  nr. 61/23.04.2010  cu 
privire la aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului 
Consiliului Judeţean Olt şi situaţiei financiare pe anul 2009, 
conform anexei. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 72/23.04.2010  cu 
privire la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 
interne în valoare de 10.000.000 lei pentru prefinanţarea şi 
cofinanţarea proiectelor europene. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 73/23.04.2010   cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale 
publice pentru persoanele cu handicap, pentru luna martie 
2010. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 74/23.04.2010  cu 
privire la revocarea H.C.J nr. 29/25.02.2010 şi repartizarea 
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pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din  
TVA pentru drumuri judeţene şi comunale şi pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 75/23.04.2010  cu 
privire la revocarea H.C.J. nr. 30/25.02.2010 şi repartizarea 
pe unităţi administrativ teritoriale a cotelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 76/23.04.2010  cu 
privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia C.J. Olt pe anul 2010 în sumă de 
1.500 mii lei pentru susţinerea programelor de dezvoltare 
locală şi pentru proiecte de infrastructură conform anexei la 
hotărâre. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 80/27.05.2010  cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale 
publice pentru persoanele cu handicap, pentru luna aprilie 
2010. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 84/24.06.2010  cu 
privire la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere pentru 
persoane vârstnice îngrijite de în C.P.V. din subordinea 
D.G.A.S.P.C. şi/sau susţinătorii legali ai acestora.  

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 85/24.06.2010  cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale 
publice pentru persoanele cu handicap, pentru luna mai 
2010. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 86/24.06.2010  
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010, astfel: 

- pentru acordare ajutor umanitar- 6.000 lei(Grigore  
Constantin   din Şerbăneşti); 

        - pentru combatere omida păroasă – 80.000 lei; 
        - pentru Muzeul „Câmpia Boianului” Drăgăneşti-Olt –
10.000 lei. 
 - Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 88/24.06.2010  cu 
privire la actualizarea unor tarife de utilizare  a suprafeţelor din 
zona drumurilor de interes judeţean. 



 11 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 89/24.06.2010  cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 97/29.07.2010   cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice 
pentru persoanele cu handicap, pentru luna iunie 2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 98/29.07.2010  cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 115/24.08.2010   cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice 
pentru persoanele cu handicap, pentru luna iulie 2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 120/24.08.2010  cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 126/23.09.2010  cu 
privire la diminuarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale cu 
suma de 1.447 mii lei de la drumuri judeţene. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 127/23.09.2010  cu 
privire la modificarea pe unităţi administrativ teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi 
comunale, prin care s-a diminuat de la comuna Morunglav 
suma de100 mii lei şi s-a suplimentat la comuna Verguleasa cu 
75 mii lei, iar la comuna Tătuleşti cu suma de 25 mii lei. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 128/23.09.2010  cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice 
pentru persoanele cu handicap, pentru luna august 2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 135/23.09.2010  cu 
privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală pe anul 
2011 şi estimările 2012 – 2014. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 137/28.10.2010  cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
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persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice 
pentru persoanele cu handicap, pentru luna septembrie 2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 147/28.10.2010  cu 
privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina, pentru perioada 01.08.-
31.12.2010. 
 - Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 148/28.10.2010  cu 
privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
de Pneumoftiziologie Scorniceşti, pentru perioada 01.08.-
31.12.2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 149/28.10.2010  cu 
privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
de psihiatrie cronici Schitu, pentru perioada 01.08.-31.12.2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 152/28.10.2010  cu 
privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010, prin care s-a 
alocat suma de 1000 mii lei pentru asigurarea susţinerii 
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 
proiectelor care necesită cofinanţare locală pe anul 2010, 
conform anexei la hotărâre. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 157/25.11.2010  cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 2010 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 158/25.11.2010  cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice 
pentru persoanele cu handicap, pentru luna octombrie 2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 159/25.11.2010 , cu 
privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010, prin care s-a 
alocat suma de 40 mii lei Primăriei comunei Bărăşti pentru plata 
lucrării punte pietonală în punctul Valea Lungă. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 160/25.11.2010  cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 161/25.11.2010  cu 
privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
de psihiatrie cronici Schitu. 
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- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 162/25.11.2010  cu 
privire la aprobare taxe pentru anul 2011, 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 pentru 
anul 2011, conform anexei nr. 1 la hotărâre; 
 Totodată se majorează cu 10% faţă de nivelul anului 2010, 
taxele pentru diverse servicii efectuate în cadrul 
compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt, 
conform anexei nr. 2 la hotărâre. Sumele obţinute din încasarea 
taxelor prevăzute la art. 1 şi art. 2 din hotărâre constituie 
venituri la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 163/25.11.2010  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 sau privat al judeţului, 
pentru anul 2011. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 164/25.11.2010  cu 
privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a 
Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto 
propriu pe anul 2011, prin care s-a aprobat tariful de închiriere 
a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt în sumă de 84 
lei pe oră, iar tariful de închiriere a microbuzului marca IVECO 
Daily cu o capacitate de 19+1 locuri din parcul auto propriu al 
Consiliului Judeţean Olt, în sumă de 1leu/km, cu asigurarea de 
către solicitantul închirierii a carburantului necesar deplasării 
microbuzului. Sumele obţinute din încasarea acestor tarife 
constituie venituri ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 185/23.12.2010  cu 
privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 2010. 
-  Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 186/23.12.2010 cu 
privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina. 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 187/23.12.2010 cu 
privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
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persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice 
pentru persoanele cu handicap, pentru luna noiembrie 2010. 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 189/23.12.2010 cu 
privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
de Pneumoftiziologie Scorniceşti. 
 În anul 2010 am emis urm ătoarele dispozi ţii: 
- Dispozi ţia nr. 364/08.07.2010  referitoare la aprobare virări 

de credite bugetare în trimestrul III 2010. 
-  Dispozi ţia nr. 377/29.07.2010  referitoare la aprobare virări 

de credite bugetare în trimestrul III 2010. 
- Dispozi ţia nr. 381/05.08.2010  referitoare la aprobare virări 

de credite bugetare în trimestrul III 2010. 
- Dispozi ţia nr. 382/05.08.2010  referitoare la aprobare virări 

de credite bugetare în trimestrul III 2010. 
- Dispozi ţia nr. 529/24.08.2010  referitoare la aprobare virări 

de credite bugetare în trimestrul III 2010. 
- Dispozi ţia nr. 544/15.09.2010  referitoare la aprobare virări 

de credite bugetare în trimestrul III 2010. 
- Dispozi ţia nr. 551/24.09.2010  referitoare la aprobare virări 

de credite bugetare în trimestrul III 2010. 
- Dispozi ţia nr. 640/19.10.2010  referitoare la aprobare virări 

de credite bugetare în trimestrul IV 2010. 
- Dispozi ţia nr. 649/28.10.2010  referitoare la aprobare virări 

de credite bugetare în trimestrul IV 2010. 
- Dispozi ţia nr. 669/19.11.2010 referitoare la constituire 

comisie de casare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
ŞI Protecţia Copilului Olt şi unităţile din structura acesteia, 
pe anul 2009. 

- Dispozi ţia nr. 671/19.11.2010  referitoare la aprobare virări 
de credite bugetare în trimestrul IV 2010. 

- Dispozi ţia nr. 675/23.11.2010  referitoare la aprobare virări 
de credite bugetare în trimestrul IV 2010. 

- Dispozi ţia nr. 678/02.12.2010 referitoare la constituirea 
comisiei de casare a activelor fixe şi a unor bunuri materiale 
la Şcoala de Arte şi Meserii Balş, pe anul 2009. 

- Dispozi ţia nr. 679/02.12.2010 referitoare la constituirea 
comisiei de casare a activelor fixe şi a unor bunuri materiale 
la Şcoala Specială cu clasele I-VIII Balş, pe anul 2009. 
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- Dispozi ţia nr. 680/02.12.2010  referitoare la aprobare virări 
de credite bugetare în trimestrul IV 2010. 

- Dispozi ţia nr. 689/15.12.2010  referitoare la aprobare virări 
de credite bugetare în trimestrul IV 2010. 

- Dispozi ţia nr. 697/22.12.2010  referitoare la aprobare virări 
de credite bugetare în trimestrul IV 2010. 

- Dispozi ţia nr. 716/30.12.2010  referitoare la aprobare virări 
de credite bugetare în trimestrul IV 2010. 

 
 

Activitatea în domeniul tehnic şi investi ţii:  
 
             Prin activitatea în domeniul tehnic şi investi ţii, cu 
referire la activitatea de administrare a drumurilo r şi 
investi ţiilor, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2010,  
am asigurat îndeplinirea atribu ţiilor privind realizarea 
tuturor lucr ărilor de între ţinere şi repara ţii a drumurilor 
jude ţene sau comunale, dup ă caz, şi investi ţii, cuprinse în 
programele anuale aprobate . 
                 Prin Serviciul  Tehnic, Investi ţii   am    asigurat : 
   -administrarea drumurilor de interes judetean, in conformitate 
cu Ordonanţa Guvernului nr.43 /1997 republicată,cu modificările 
si completările ulterioare . 
Acest lucru s-a realizat  prin elaborarea şi asigurarea derulării 
programului anual de lucrări privind întreţinea, repararea şi 
modernjzarea drumurilor publice ; 
 -realizarea  investiţiilor pentru lucrările  publice, decontarea  şi 
recepţia acestora conform contractelor incheiate , urmărirea 
comportării in timp a lucrărilor, acordarea la cerere  de asistenţă 
tehnică comunelor şi oraşelor din judeţ ,urmărindu-se aplicarea 
corectă a legislaţiei in vigoare privind investiţiile . 
                Pentru buna  desfăşurare  a  activităţii  Serviciului 
Tehnic, Investi ţii ,  am emis  un număr de 5  dispoziţii . 
În  ceea ce priveşte activitatea  de administrare a drumurilor  şi 
investiţiilor, în perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2010 ,  am  
asigurat  îndeplinirea  atribuţiilor privind   realizarea  tuturor 
lucrărilor  de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene sau 
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comunale   şi a investiţiilor, cuprinse in programele anuale 
aprobate, dupa cum urmează : 
 
   A.  Din  bugetul propriu  al Consiliului Judetean Olt   şi din 
TVA  au fost realizate lucrari in valoare de  12.923.752,02 lei 
constând în : 
 
-proiectarea lucrărilor pentru drumuri judeţene; 
-supravegherea tehnică a lucrărilor executate;  
-recensămintul traficului rutier pe drumurile judeţene; 
-intreţinere îmbrăcăminţi asfaltice pe 25 drumuri judeţene;   
-intreţinere drumuri  pietruite pe 23 drumuri judeţene ; 
-intreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi hidraulici pe DJ 643;   
-lucrări  de siguranţa circulaţiei  pe drumuri judeţene( intreţinere 
borne  kilometrice, aprovizionare si montare indicatoare rutiere, 
marcaje rutiere ) ; 
-intreţinere pe timp de iarnă a tuturor celor 40  de drumuri 
judeţene ; 
-covoare bituminoase simple pe 16  drumuri judeţene ;  
-covoare bituminoase duble pe DJ 657 D; 
-îmbrăcăminţi  bituminoase uşoare pe DJ644,DJ679 B,DJ 
653,DJ703; 
-ranforsare cu lianti hidraulici pe DJ 546E; 
-combaterea omidei păroase din plantaţiile  rutiere .     
 
B. In cadrul Programului  de pietruire,reabilitare şi/sau  asfaltare  
a drumurilor de interes local , finantat conform HG 577/1997  
modificată prin HG 1256/2005 au fost realizate lucrari de 
modernizare  şi asfaltare,   in valoare de 6.358.784,07 lei  pe 
următoarele drumuri : DC92, DC9B, DC10, DC192, DJ642A, 
DJ657D, DJ703, DJ703B, DC194,  DC1A, DC7. 
 
C Conform  aceleaşi hotărâri de guvern  au fost realizate şi 
lucrări de  alimentare  cu ap ă a satelor   in următoarele 
localităţi : Poboru,Izvoarele , Leleasca ,Tufeni, Osica de Jos,  
Coloneşti, Corbu, Călui, Dobroteasa, Daneasa, Urzica,  
Brastavatu  si  Coteana. 
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In  cadrul  aceluiaşi  program  s-au  realizat  lucr ări  de  
canalizare   în  localitaţile:  Colonesti,  Brastavăţu, Studina,  
Grădinari,  Vădastriţa,  N.Titulescu. 
D. In domeniul investi ţiilor  şi   lucr ărilor   publice  au fost 
realizate următoarele lucrări :  
- extindere  pavilion nr.  4  femei  – Spitalul de psihiatrie  
Schitu, in valoare de 1.01.000 lei 
-zugr ăveli si vopsitorii la  cl ădire  sediu  si  repara ţii  corp  
Birouri  si  garaje l CJ Olt   în valoare de 396.232 lei; 
- reabilitare  acoperi ş  şi  balcoane  la  sediul  C.J.OLT   în  
valoare  de  223.017  lei; 
-împrejmuire,  sistematizare  vertical ă si  reamenajare  corp  
C4 al centrului de plasament Zorile, Slatina  în valoare de 
170.000 lei; 
- ignifugare  şarpant ă  din lemn,  acoperi ş la  sediul  
C.J.OLT ,  valoare  de  70.000  lei;  
- lucr ări  de renovare  la  împrejmuire  C.M.J. Olt ,  în  valoare  
de  33.000  lei. 
 

Am iniţiat următoarele Proiecte de  hotărâri privind 
aprobarea  documentaţiilor  tehnico – economice la  unele 
obiective  de  investiţii  şi care au devenit Hotărâri, după cum 
urmează: 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 109/ 12.08.2010 cu 
privire la  aprobarea  documentaţiei  tehnico – economice la  
obiectivul  de  investiţii  Imprejmuire,  sistematizare  verticală şi  
reamenajare  corp  C4 al centrului de plasament Zorile, Slatina; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 110/ 12.08.2010 cu 
privire la  aprobarea  documentaţiei  tehnico – economice la  
obiectivul  de  investiţii  „Reabilitare  acoperiş  si  balcoane  la  
sediul C.J. OLT”   
 

I. Activitatea domeniul Administrarea Patrimoniului, 
U.L.M. şi Transport Jude ţean 

 
În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, am ini ţiat 

următoarele Proiecte de  hot ărâri privind administrarea 
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domeniului public şi privat al jude ţului, aprobate în şedinţe 
ale Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri: 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 15/28.01.2010  cu privire 
la   schimbare sediu pentru „Şcoala Populară de Arte şi Meserii”;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.  16/28.01.2010 cu 
privire la :trecerea unor spaţii 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 pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 17/28.01.2010  cu 
privire la darea în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi 
Romanaţilor, a unui teren din domeniul privat al judeţului Olt şi 
din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 21/25.02.2010  cu 
privire la dare în folosinţă gratuită a unor imobile aflate în 
proprietatea publică a judeţului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 45/25.03.2010 cu 
privire la darea în folosinţă gratuită a unor  spaţii din domeniul 
public al judeţului;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.  46/25.03.2010 cu 
privire la:aprobarea vânzării unui teren din domeniul privat al 
judeţului Olt, fără licitaţie publică; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 47/25.03.2010 cu 
privire la aprobare închiriere prin licitaţie publică, a unor spaţii  
din domeniul public al judeţului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 69/23.04.2010  cu 
privire la dare în administrare Centrului Militar Judeţean Olt, a 
unor imobile din domeniul public al judeţului Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 70/23.04.2010  cu 
privire la:aprobare închiriere prin licitaţie publică, a unui spaţiu  
din domeniul public al judeţului Olt;        
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 71/23.04.2010 cu 
privire la dare în administrare Serviciului Judeţean de Pază Olt, 
a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 77/23.04.2010 cu 
privire la trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului 
Olt, în domeniul privat al judeţului Olt şi transmiterea acestora 
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fără plată, în proprietatea Aşezământului Mănăstirea „Buna 
Vestire” Grădinari, judeţul Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 81/27.05.2010 cu 
privire la trecerea unui teren din domeniul public, în domeniul 
privat al judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi darea acestuia 
în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 82/27.05.2010 cu 
privire la constituire comisie pentru efectuarea cercetării 
prealabile în vederea declarării utilităţii publice a unei lucrări de 
interes local în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 83/27.05.2010 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 46/25.03.2010 
cu privire la aprobarea vânzării unui teren din domeniul privat al 
judeţului Olt, fără licitaţie publică; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu 
privire la darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a 
unor imobile din domeniul public al judeţului Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 96/29.07.2010 pentru 
completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
77/23.04.2010 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul 
public al judeţului Olt, în domeniul privat al judeţului Olt şi 
transmiterea acestora fără plată, în proprietatea Aşezământului 
Mănăstirea „Buna Vestire” Grădinari, judeţul Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 116/24.08.2010 cu 
privire la trecerea unei construcţii din domeniul public în 
domeniul privat al judeţului Olt, aflată în administrarea 
Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, în vederea scoaterii din 
funcţiune şi a demolării acesteia; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 138/28.10.2010 cu 
privire la aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul 
public în domeniul privat al judeţului Olt, în vederea scoaterii din 
funcţiune şi casării acestora;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 143/28.10.2010 cu 
privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a unor imobile 
aflate în domeniul privat al judeţului Olt şi în administrarea 
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Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt.  
 
Am emis următoarele Dispozi ţii : 
-Dispozi ţia nr. 208/13.05.2010  cu privire la constituirea 
comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de 
închiriere a unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului 
Olt; 
- Dispozi ţia nr. 672/19.11.2010  cu privire la constituire comisie 
de casare a unor mijloace fixe aflate în domeniul privat al 
judeţului Olt; 
- Dispozi ţia nr. 691/20.12.2010  cu privire la constituirea 
comisiei de preselecţie în vederea selectării agenţilor economici 
şi a comisiei de licitaţie în vederea încheierii contractului pentru 
valorificarea masei lemnoase de pe aliniamentele drumurilor 
judeţene din judeţul Olt; 
- Dispozi ţia nr. 711/24.12.2010  cu privire la împuternicire 
persoane pentru exercitarea controlului în trafic rutier, 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în domeniul 
transportului rutier de mărfuri şi bunuri divizibile, pe drumurile 
judeţene.  
 
De asemenea am aprobat următoarele protocoale: 
- Protocolul nr. 61/07.01.2010 cu privire la predarea – primirea 
unui spaţiu; 
- Protocolul nr. 1163/16.02.2010 cu privire la predarea – 
primirea unor spaţii; 
- Protocolul nr. 3276/22.04.2010 cu privire la predarea – 
primirea unor imobile; 
 - Protocolul nr. 3462/30.04.2010 cu privire la predarea – 
primirea unor spaţii; 
- Protocolul nr. 3654/07.05.2010 cu privire la predarea – 
primirea unor imobile; 
- Protocolul nr. 6347/11.08.2010 cu privire la predarea – 
primirea unor imobile; 
- Protocolul nr. 7021/07.09.2010 cu privire la predarea – 
primirea unui spaţiu. 
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Ulterior emiterii Hotărârii de Guvern nr. 1355/2001, prin 
Legea nr. 46/2004, Legea nr. 84/2004, Legea nr. 547/2004, 
privind înfiinţarea unor comune, în judeţul Olt au fost înfiinţate 
un număr de 11 comune noi.    
 Urmare a înfiinţării acestor localităţi a avut loc şi împărţirea 
patrimoniului între comunele vechi şi cele desprinse din 
acestea, astfel că s-a impus adoptarea unei hotărâri de guvern 
privind înlocuirea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 
1355/2001, prin care a fost atestată apartenenţa bunurilor din 
domeniul public pentru comunele existente înainte de 
reorganizare şi atestarea domeniului public al comunelor nou 
înfiinţate.  

   - Am avizat şi coordonat întocmirea  documentaţiilor, Note 
de fundamentare, Proiecte de Hotărâri de Guvern şi adrese de 
înaintare, ce au fost transmise către Ministerul  Administraţiei şi 
Internelor, privind :  

 a) modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public pentru  Municipiul Slatina şi oraşele 
Drăgăneşti –Olt,   Piatra –Olt ;  

 b) modificarea şi înlocuirea anexei nr.  89 – Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tufeni;   

 c)  transmiterea unui imobil şi a terenului aferent din domeniul 
public al statului şi din administrarea   Administraţiei Naţionale a 
Îmbunătăţirilor Funciare  în domeniul public al comunei 
Găvăneşti şi în administrarea Consiliului Local al comunei 
Găvăneşti, judeţul Olt. 

Documentaţiile de la  oraşele Drăgăneşti-Olt, Piatra -Olt  
şi comuna Tufeni au stat la baza emiterii Hotărârii de Guvern 
nr. 396 /2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1355/2001. 

- În această perioadă am avizat pentru localităţile din 
judeţul Olt un număr de  87 adeverinţe  privind modificarea şi 
completarea Inventarul domeniului public al  localităţilor din 
judeţul Olt ce le-au fost necesare pentru susţinerea  şi 
realizarea unor investiţii în cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală, Măsura 322 şi  Programului Naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi 
în localităţi. 
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- Am avizat  trei circulare ce au fost transmise către 104  
comune  cu privire la modificarea , completarea  Inventarelor 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor şi 
aplicarea  prevederilor  Ordinului 3471/2008 privind Normele 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice . 

- Am avizat şi coordonat  centralizarea  unui număr de 78 
Anexe privind ,,Însuşirea  inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al  comunelor din judeţul Olt . 

- Având în vedere că în luna august 2010 toate comunele 
din judeţul Olt  au aprobat hotărâri de consiliu privind 
denumirea străzilor din intravilanul localităţilor precum şi 
hotărâri prin care au aprobat Nomenclatoarele stradale, a fost  
necesar ca fiecare localitate   să îşi însuşească  Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public  cu aceste modificări. 

 - După această acţiune am avizat şi coordonat  
centralizarea  şi întocmirea documentaţiilor, Note de 
fundamentare pentru modificarea, completarea şi atestarea la 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Olt, la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001,  la  un 
număr  de 27de comune şi anume:   

1. Anexa nr.10 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public  comunei Băbiciu; 

2. Anexa nr. 13 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public  comunei Bobiceşti; 

3. Anexa nr. 14 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public  comunei Bobiceşti; 

5. Anexa nr. 18 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al  oraşului  Cezieni; 

6. Anexa nr. 24 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Crîmpoia; 

7. Anexa nr. 30 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Dobrosloveni; 

8. Anexa nr. 33 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Drăghiceni; 

9. Anexa nr.36  - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Fărcaşele; 
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10. Anexa nr. 39 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Gîrcov; 

11. Anexa nr.54  - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Nicolae Titulescu; 

12. Anexa nr. 58 - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Optaşi Măgura ; 

13. Anexa nr. 62  - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Pîrşcoveni; 

14. Anexa nr.100  - Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Voineasa. 

Am coordonat şi avizat centralizarea trimestrial ă şi 
transmiterea acestora c ătre Institu ţia Prefectului – Jude ţul 
Olt, a datelor primite de la prim ăriile jude ţului Olt, cu privire 
la serviciile comunitare de utilit ăţi publice. 

Am aprobat emiterea unui num ăr de 6 licen ţe de 
traseu pentru servicii de transport public jude ţean de 
persoane prin curse regulate speciale, conform H.C. J. nr. 
8/29.01.2009. 

 
 

Activitatea  în domeniul programe  şi strategii de mediu  
 
 

              În anul 2010 au fost elaborate şi aprobate în Consiliul 
Judeţean următoarele hotărâri privind proiectele de Protecţia 
Mediului: 
 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.42/25.03.2010 - cu 
privire la: aprobarea plăţ ii cotizaţiei Judeţului Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Oltul” pe anul 2010. 

 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 43/25.03.2010 - cu 
privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„OLT-ECO” pe anul 2010. 
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- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.44/25.03.2010 - cu 
privire la: organizarea şi funcţionarea Unităţii de Implementare a 
proiectului - „Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeţul Olt” – UIP 1. 
 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 65/23.04.2010 cu 
privire la: aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între 
Consiliul Judetean Olt şi Consiliile locale ale comunelor Traian, 
Grojdibodu, Drăghiceni, Giuvărăşti, Mărunţei, Stoicăneşti şi 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”, in vederea 
promovării 
proiectelor de tip „Responsabilitate Socială Corporativă în 
Domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător pentru Dezvoltarea 
Comunităţilor Locale” 
 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.66/23.04.2010  – cu 
privire la: Aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între 
Consiliul Judetean Olt şi Consiliul local al oraşului Drăgăneşti-
Olt in vederea promovării proiectelor de tip „Responsabilitate 
Socială Corporativă în Domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător 
pentru Dezvoltarea Comunităţilor Locale” 
 
- Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.  67/23.04.2010  -
privind aprobarea: 
"Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Olt 
2010". 
 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.68/23.04.2010   - 
privind aprobarea: 
"Planului Local de Acţiune pentru Mediu (revizuit 2010) judeţul 
Olt" 
 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.93/29.07.2010 cu 
privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr.49/ 24.04.2009 privind aprobarea transmiterii 
unei suprafeţe de 30 ha teren din domeniul public al comunei 
Bălteni şi din administrarea Consiliului local al Comunei Bălteni, 
judeţul Olt în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 
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- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.94/29.07.2010 – cu 
privire la: aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între 
Consiliul Judetean Olt şi Asociaţia ECOAssist, Instituţia 
Prefectului judeţul Olt, Asociaţia de tineret ECOTIM din cadrul 
Colegiului Naţional Ion Minulescu, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului, Comisariatul Olt al Gărzii Naţionale de Mediu, 
Inspectoratul Judeţean Şcolar Olt, Primăria municipiului Slatina, 
Direcţia Judeţeană de Tineret, Direcţia Silvică Olt. 
 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 142/28.10.2010   – 
privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”, respectiv comunele 
Vultureşti, Poboru, Bărăşti, Coteana, Leleasca şi Curtişoara. 
 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.174/ 25.11.2010  – 
cu privire la preluarea unor suprafeţe de teren aflate în 
domeniul public al municipiilor Slatina şi Caracal şi al oraşelor 
Balş, Scorniceşti, Corabia, Drăgăneşti- Olt şi în administrarea 
Consiliilor locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi al oraşelor 
Balş, Scorniceşti, Corabia, Drăgăneşti- Olt, în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt. 
 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 173/25.11.2010  
pentru modificarea si completarea HCJ Olt nr.133/2009 cu 
privire la aprobarea transmiterii unor suprafete de teren 
apartinând domeniului unor suprafete de teren apartinând 
domeniului public al municipiului caracal si al oraselor Corabia, 
Balş şi Scorniceşti şi aflate în administrarea consiliilor locale ale 
municipiului Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti, 
în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 
 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.190/23.12.2010  cu 
privire la modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de 
dezvoltare Intercomunitară « OLT-ECO ». 
 
- �Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.188/23.12.2010  cu 
privire la aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
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implementarea proiectului « Conservarea biodiversitatii în 
judetul Olt ». 
 

Activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului:  
 

În baza organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Olt şi 
a Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului 
propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, tot personalul 
a urmărit aplicarea măsurilor necesare pentru pregătirea şi 
desfăşurarea în condiţii optime a lucrărilor în domeniul  
urbanismului si amenajării teritoriului.  Activitatea specifică este 
coordonată de arhitectul şef al judeţului subordonat direct  
vicepresedintelui  Consiliului Judeţean.  
                În perioada ianuarie-decembrie 2010  au fost 
verificate  211 documentaţii în vederea eliberării certificatelor de 
urbanism, 51 documentaţii pentru eliberarea autorizaţiilor de 
construire, 13 documentaţii pentru eliberarea autorizaţiilor de 
desfiinţare şi pentru toate acestea  au fost  emise  un număr de 
20 de  dispoziţii. 
   - S-a acordat asisten ţă tehnic ă de specialitate  instituţiilor 
publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, unităţilor 
administrativ - teritoriale din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice şi 
juridice care au solicitat aceasta, cu privire la pregătirea 
documentaţiilor în vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi 
autorizaţiilor de construire; 
    - S-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice 
Generale  la  localităţile unde le au  în reactualizare cu 
menţiunea că, desi am solicitat necesarul de alocaţii de la 
bugetul de stat in vederea realizarii/actualizării PUG-uri  în anul 
2010 nu s-au acordat judeţului Olt sume pentru realizare PUG;      
     - De asemenea, în această perioadă, în domeniul 
urbanismului şi amenajării teritoriului s-a urmărit respectarea 
prevederilor Legii nr.50/1991, republicat ă şi modificat ă  şi a 
Legii 350/2001 privind  amenajarea teritoriului şi 
urbanismul , efectuandu-se controale tematice  în aprox.75% 
din localităţile judeţului si punându-se accentul pe soluţionarea 
aspectelor semnalate în Notele de constatare anterioare; 



 27 

    -S-a 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  asigurat  conform legii - functionarea  Comisiei  Tehnice 
de Urbanism si Amenajarea Teritoriului constituita în cadrul 
Consiliului Judetean Olt, în cadrul careia s-au verificat (inclusiv 
pe teren)  documentaţiile depuse pentru avizarea unui nr. de 22 
documenta ţii pentru realizare Plan Urbanistic Zonal, în 
diferite localităţi din judeţ; 
- S-au întocmit un nr. de  27  răspunsuri  la scrisori şi sesizări 

ale  cetăţenilor;   

- S-a căutat în arhivă şi s-a întocmit răspuns pentru un nr. de 15            

  cetăţeni care au solicitat  documente referitoare la LEGEA  nr. 

10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile  preluate in mod 

abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;          

- S- a întocmit caietul de sarcini şi s-a organizat licitaţia pentru 

execuţia lucrării -PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI 

JUDEţEAN OLT- al carei contract s-a încheiat la valoarea de 

477 000 lei fără TVA; 

 -Am colaborat cu Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de 

Artă din România în vederea organizării unei expozi ţii 

naţionale de pictur ă la Campulung ; 
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-Pentru toate documentaţiile depuse la Consiliul Judeţean Olt la 

serviciul de urbanism , în anul 2009 s-a încasat la buget suma 

de  135 000  lei . 

  - Am asigurat accesul solicitanţilor la documentaţiile de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, în condiţiile legii;  
 - Am asigurat caracterul public ,prin afişarea lunara cat şi 
electronic, a listelor cuprinzând certificatele de urbanism şi 
autorizaţiile de construire/desfiinţare  emise; 
-S-au  îndeplinit şi alte atribuţii  încredinţate de Vicepreşedinte 

sau Secretarul General al Judeţului;   

 
Activitatea  juridic ă 

 
În perioada 01 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010, 

Consiliul Jude ţean Olt a fost chemat în judecat ă în 185 de 
procese, desf ăşurate la instan ţe de toate gradele, procese 
care au avut ca obiect: 

− litigii privind achiziţiile publice; 
− obligaţia de a face; 
− acordare drepturi prevăzute de contractul colectiv de 

muncă încheiat la nivelul instituţiei pentru anumiţi salariaţii ai 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt; 

− Legea nr. 10/2001; 
− litigii privind funcţionarii publici; 
− acordare despăgubiri şi dobânzi ca urmare a producerii 

unor accidente pe drumurile judeţene; 
− acordare prime de vacanţă pentru salariaţii unităţilor de 

învăţământ din judeţ care sunt membrii ai Sindicatului 
Învăţământului Preuniversitar Olt; 
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− acordarea sporurilor reprezentând suplimentul postului şi 
suplimentul treptei de salarizare pentru funcţionarii publici din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt; 

− constatarea legalităţii Certificatului de Atestare a Dreptului 
de Proprietate, emis de către Consiliul Judeţean Olt în baza                             
Hotărârii Guvernului nr. 834/1991; 

− anulare act administrativ (anularea unei decizii a fostului 
Comitet Executiv al Consiliului Judeţean Popular);  

− cereri de strămutare a dosarelor de judecată la alte 
instanţe din ţară; 

− contestaţie în anulare; 
− revizuire; 
− pretenţii; 
− anulare hotărâre a Comisiei Paritare; 
− plângeri contravenţionale; 
− rectificare act stare civilă. 

 
Precizăm că aproximativ 85% din totalul dosarelor 

înregistrate au avut ca obiect revendicări salariale. În 
majoritatea dosarelor aflate pe rolul instanţelor Consiliul 
Judeţean Olt a avut calitatea de pârât, iar în două dosare a avut 
calitatea de reclamant. 

Din totalul de 185 de dosare aflate pe rolul instan ţelor 
judec ătoreşti în cursul anului 2010, au fost finalizate un 
num ăr de 124 de dosare, restul de 61 fiind în curs de 
solu ţionare. 

Din num ărul de dosare finalizate un num ăr de 122 de 
dosare au fost solu ţionate în favoarea Consiliului Jude ţean, 
iar în 2 dosare solu ţiile instan ţelor au fost defavorabile sau 
par ţial defavorabile Consiliului Jude ţean Olt. 

 
Aceste 2 dosare au avut ca obiect: 

1. Dosar nr. 7452/311/2009 – în care Judecătoria Slatina 
respinge plângerea formulată de Consiliul Judeţean Olt 
împotriva procesului verbal de constatare a contraven ţiei 
seria AR nr. 00820 din data de 16.06.2009,  întocmit de 
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Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice. Ca urmare a respingerii de către Tribunalul 
Olt a recursului formulat de Consiliul Judeţean Olt, s-au 
menţinut prevederile sentinţei pronunţate de Judecătoria Slatina 
şi dispoziţiile procesului verbal de constatare a contravenţiei 
seria AR nr. 00820/16.06.2009. 
2. Dosar nr. 1783/54/20010 – în care Curtea de Apel Craiova a 
respins plângerea Consiliului Judeţean Olt împotriva Deciziei nr. 
2652/C6/553/1346 din 02.06.2010 a Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. Ca urmare a respingerii plângerii a 
fost men ţinut ă Decizia  nr . 2652/C6/553/1346 din 02.06.2010 
a Consiliului Na ţional de Solu ţionare a Contesta ţiilor , care 
soluţionează contestaţiile formulate de SC Tehnologica Radion 
SRL şi SC General Trust Argeş SRL în contradictoriu cu 
Consiliul Judeţean Olt, şi anuleaz ă procedura de atribuire a 
contractului de achizi ţie public ă.  
 

Din cele 61 de dosare în curs de soluţionare, serviciul 
juridic a redactat şi declarat căi de atac în dosare în care s-au 
pronunţat hotărâri judecătoreşti la prima instanţă defavorabile 
Consiliului Judeţean Olt. 

Prin Serviciul juridic - contencios şi compartimentele 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Jude ţean Olt s-au realizat următoarele: 
- Note de fundamentare şi Proiecte de Hot ărâre de Guvern 
pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1355/2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Olt precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi al comunelor, care vizează numeroase 
localităţi ale judeţului. 
- Note de fundamentare şi Proiecte de Hot ărâri de Guvern 
privind clasarea de drumuri judeţene şi comunale şi modificări 
de lungime drum şi trasee, conform O.G. nr. 43/1997, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Note de fundamentare şi Proiecte de Hot ărâre de Guvern 
privind alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, 
judeţului Olt, pentru numeroase localităţi ale judeţului. 
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- Note de fundamentare şi Proiecte de Hot ărâre de Guvern 
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului 
în domeniul public al unor localităţi din judeţul Olt. 
 

Prin Serviciul juridic s-a acordat asisten ţă juridic ă 
permanent ă aparatului de specialitate al Consiliului 
Jude ţean Olt, Consiliilor Locale, Primarilor şi salaria ţilor 
prim ăriilor, institu ţiilor subordonate Consiliului Jude ţean 
Olt (inclusiv institu ţiilor care în cursul anului 2010 au 
devenit institu ţii subordonate Consiliului Jude ţean Olt), 
respectiv unit ăţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-
a aprobat transferul managementului asisten ţei medicale 
către Consiliul Jude ţean Olt şi la solicitarea acestora au 
fost reprezentate în instan ţă interesele autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale men ţionate mai sus, ale 
institu ţiilor subordonate ori ale unit ăţilor sanitare. 

 
Totodat ă, reprezentan ţii Serviciului Juridic Contencios 

au participat, împreun ă cu reprezentan ţii Direc ţiei Tehnice, 
la toate  concilierile la care Consiliul Jude ţean Olt a fost 
invitat, conform procedurii prev ăzute de art. 720 1  din Codul 
de Procedur ă Civil ă,  

 
 Consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridi c 

Contencios au fost numi ţi reprezentan ţi ai Consiliului 
Jude ţean Olt în calitate de membri şi membri suplean ţi în 
Consiliile de administra ţie ale unit ăţilor sanitare publice cu 
paturi pentru care s-a aprobat transferul managemen tului 
asisten ţei medicale c ătre Consiliul Jude ţean Olt, 
asigurându-se participarea acestora la şedin ţele consiliilor 
de administra ţie. 

De asemenea, consilierii juridici din cadrul Servic iului 
Juridic Contencios au participat în comisiile pentr u 
evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contracte lor de 
achizi ţii publice, constituite la nivelul Consiliului Jude ţean 
Olt. 
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Serviciul  Monitorului Oficial al Jude ţului,  Rela ţii  Publice 
şi A.T.O.P.  

               Serviciul  Monitorul Oficial al Jude ţului, 
Registratur ă, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P.  îşi desfăşoară 
activitatea în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr.75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, ale Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi ale Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002. 

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

    Selecţionarea, pregătirea pentru editare şi tipărire în 
Monitorul Oficial al Judeţului a hotărârilor adoptate de Consiliul 
Judeţean Olt, a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt, care prezintă interes pentru instituţiile, societăţile 
comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt. Monitoarele Oficiale ale 
Judeţului sunt distribuite primăriilor judeţului Olt, consiliilor 
judeţene pe bază de reciprocitate, instituţiilor din subordinea 
Consiliului Judeţean Olt, precum şi direcţiilor şi serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
            Activitatea de acordare a informaţiilor de interes public solicitate, 
stabilind condiţiile şi formele în care are loc accesul la acestea. 
            Înregistrarea şi ţinerea evidenţei solicitărilor de informaţii 
de interes public, precum şi a răspunsurilor transmise sau, dacă 
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este cazul, a refuzurilor privind  comunicarea acestora, în 
condiţiile legii 
            Asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă 
la informaţiile de interes public, conform prevederilor legale.  
            Consilierea şi îndrumarea solicitanţilor de informaţii de 
interes public asupra modalităţii de solicitare a informaţiilor: 
verbal sau în scris, în funcţie de informaţia solicitată, evaluarea 
solicitării  şi  stabilirea condiţiei ca informaţia solicitată să fie 
comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la 
liberul acces 
      Răspunde de aplicarea măsurilor de protejare a 
informaţiilor care aparţin categoriilor de informaţii exceptate de 
la accesul liber, potrivit legii 
     Asigură încunoştiinţarea persoanelor care se consideră 
vătămate în privinţa dreptului de acces la informaţii de interes 
public solicitate, referitor la modul de contestare, potrivit legii; 
            Întocmirea şi publicarea buletinului informativ al 
Consiliului Judeţean Olt, cuprinzând informaţiile de interes 
public comunicate din oficiu 
              Întocmirea şi publicarea raportului de activitate al 
Consiliului Judeţean Olt 
      Eliberarea, la cerere, a  copiilor de pe documentele 
aflate în arhiva Consiliului Judeţean Olt 
            Actualizarea, atât pe site-ul Consiliului Judeţean Olt, cât 
şi la avizierul instituţiei, a informaţiilor de interes public legate 
de activitatea Serviciului Monitorul Oficial al 
Judeţului,Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P. 
         Participarea la şedinţele A.T.O.P. în plen şi pe comisii, 
întocmirea proceselor verbale de desfăşurare a acestora, a  
pontajului membrilor, întocmirea unor informări şi rapoarte 
legate de activitatea A.T.O.P.                                                                         
          Primirea, înregistrarea  şi distribuirea corespondenţei şi a 
petiţiilor adresate Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Olt 
  Prezentarea, trimestrial, în şedinţele Consiliului Judeţean 
Olt, a Informărilor asupra nivelului de asigurare a securităţii şi 
siguranţei civice a comunităţii judeţului Olt 
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        Activitatea de registratură, înregistrarea, primirea şi 
repartizarea  corespondenţei, precum şi expedierea 
corespondenţei.  
         Pregătirea, participarea la programul de audienţe 
organizate săptămânal de conducerea Consiliului Judeţean Olt, 
înregistrarea petiţiilor, repartizarea lor şi urmărirea soluţionării  
în termenul prevăzut de lege 
 Semestrial se prezintă în şedinţele de Consiliului Judeţean 
rapoarte privind activitatea de soluţionarea a petiţiilor şi a 
problemelor ridicate de cetăţeni la audienţe. 
         Îndeplinirea atribuţiilor de responsabilitate în relaţia cu 
societatea civilă, potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia  publică 
         Respectarea programului de lucru cu publicul, în afara 
programului de lucru al instituţiei 
         Expedierea corespondenţei Consiliului Judeţean Olt către 
autorităţile publice locale, agenţi economici sau persoane fizice, 
în timp util.  
       Perfecţionarea  pregătirii profesionale.                                                     

În vederea realiz ării obiectivelor proprii şi  îndeplinirea 
prevederilor Hot ărârilor Consiliului Jude ţean Olt şi a 
Dispozi ţiilor , în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2010 , 
s-au desf ăşurat urm ătoarele activit ăţi :  

Selecţionarea, pregătirea pentru editare şi tipărire a 
hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Olt, a dispoziţiilor, 
care au prezentat interes pentru instituţiile, societăţile 
comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt, în 10 numere ale 
Monitorului Oficial al Judeţului tipărite şi distribuite în perioada 
ianuarie-decembrie. 

Acordarea informaţiilor de interes public solicitate verbal şi 
în scris, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, privind 
liberul acces la informaţiile de interes public. Astfel au fost 
înregistrate un număr de 13 cereri de informaţii de interes public 
formulate în scris.  

Au fost respectate termenele de comunicare în scris a 
răspunsurilor solicitanţilor, conform prevederilor art.7 alin.(1) din 
Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de 
interes public. 
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Evidenţa solicitărilor de informaţii de interes public, precum 
şi a răspunsurilor date, se efectuează în registrele întocmite 
conform modelului din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 
123/2002. 

S-au acordat informaţii de interes public solicitate verbal 
pentru un număr de 300 persoane. În unele cazuri solicitanţii au 
fost îndrumaţi să se adreseze altor instituţii specializate, 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.787/2002, participând la toate 
şedinţele în plen şi pe comisiile de lucru. Au fost întocmite 
procesele verbale ale şedinţelor, foaia de prezenţă colectivă a 
membrilor ATOP, s-a primit, înregistrat şi repartizat 
corespondenţa adresată ATOP, urmărind respectarea 
termenelor prevăzute de lege. 
 În şedinţele în plen a ATOP s-au analizat şi dezbătut 
probleme diverse privind: organizarea şi funcţionarea Centrului 
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog , modul de 
asigurare a spaţiilor şi dotărilor necesare desfăşurării activităţii 
organelor de poliţie din judeţ, asigurarea ordinii şi liniştii publice 
pe raza municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, planul 
strategic cu principalele obiective ce trebuie îndeplinite de 
unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali din 
judeţul Olt pentru anul 2011, protecţia elevilor în şcoli. 
Prezentarea, trimestrial, în şedinţele Consiliului Judeţean Olt, a 
Informărilor asupra nivelului de asigurare a securităţii şi 
siguranţei civice a comunităţii judeţului Olt 

Privind activitatea de registratură,  au fost primite şi 
înregistrate în Registrul general al Consiliului Judeţean Olt un 
număr de 11240 documente care au fost transmise conducerii 
şi repartizate operativ pe direcţii şi compartimente,  în funcţie de 
rezoluţie.  

S-au organizat conferinţe de presă, întâlniri periodice ale 
conducerii Consiliului Judeţean cu reprezentanţii mijloacelor de 
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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 evenimentele de interes public 
care au avut loc în activitatea proprie. 
 În perioada menţionată, au fost înregistrate un număr de 
140 de  sesizări, iar la audienţe  au fost primiţi un număr de 100  
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. 
 A fost întocmit şi publicat buletinul informativ al Consiliului 
Judeţean Olt, cuprinzând informaţiile de interes public 
comunicate din oficiu 
          A fost întocmit şi publicat raportul de activitate al 
Consiliului Judeţean Olt 
 Au fost întocmite minutele şedinţelor de Consiliu Judeţean 
 Semestrial s-au prezentat în şedinţele de Consiliu 
Judeţean rapoarte privind activitatea de soluţionarea a petiţiilor 
şi a problemelor ridicate de cetăţeni la audienţe. 
 S-a asigurat expedierea corespondenţei Consiliului 
Judeţean Olt către autorităţile publice locale, agenţi economici 
sau persoane fizice, în timp util.   
        Funcţionarii publici din cadrul  Serviciului  Monitorul Oficial 
al Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P.s-au 
preocupat de studierea, însuşirea şi respectarea legislaţiei nou 
apărute cu privire la asigurarea accesului liber al informaţiilor de 
interes public precum şi ducerea la îndeplinire a Hotărârilor 
Consiliului Judeţean Olt şi a dispoziţiilor. 

 
 

Activitatea  administra ţie publice locale  
 
 

                  Prin Compartimentul Administra ţie Public ă şi 
Compartimentul Rela ţii cu Consiliile Locale  au fost 
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desfăşurate şi realizate activităţi în conformitate cu strategia de 
informatizare a administra ţiei publice  privind administraţia 
publică judeţeană şi relaţiile cu consiliile locale, şi anume: 
- s-a întocmit RAPORTUL cu privire la modul de îndeplinire 
a atribu ţiilor proprii ale Pre şedintelui Consiliului Jude ţean 
Olt  şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Olt în perioada 01 
ianuarie – 31 decembrie 2009; 
- în conformitate cu prevederile  Ordonan ţei de Urgen ţă a 
Guvernului nr. 74/2009 precum şi prevederile Hot ărârii 
Guvernului nr. 600/2009  privind stabilirea beneficiarilor de 
ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie 
comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în 
planul european a fost întocmită Dispozi ţia Preşedintelui 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 370/16.07.2010  referitoare la 
numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Olt în Grupul de 
Lucru constituit la nivelul jude ţului Olt , pentru buna 
desfăşurare a planului anual european de furnizare ajutoare 
– produse alimentare  – provenind din stocurile de intervenţie 
comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din 
România, derulat cu resursele financiare atribuite României prin 
regulamente europene. 
            Atribu ţiile  ce au revenit Consiliului Jude ţean Olt, în 
conformitate cu prevederile art. 5 din ANEXA la Hot ărârii 
Guvernului nr. 600/2009,  în derularea planului anual  
european de distribuţie de ajutoare – produse alimentare – 
provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate 
persoanelor celor mai defavorizate din România, derulat cu 
resursele financiare atribuite României prin regulamente 
europene, care au fost duse la îndeplinire de  funcţionarii publici 
din cadrul direcţiei, au fost urm ătoarele: 
 

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

beneficiari din judeţ către APIA, ca bază pentru 
alocarea cantităţii de ajutoare proporţional cu 
ponderea acestora în total beneficiari pe ţară; 
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c) identifică şi comunică în fiecare an la APIA depozitele 
autorizate conform prevederilor legale în vigoare 
pentru depozitarea produselor alimentare care fac 
obiectul planului; 

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

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

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

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

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

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

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

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

În vederea întocmirii bazei de date , pe  localităţi, privind 
derularea programului PEAD,  func ţionarii desemna ţi cu 
responsabilit ăţi în acest sens au centralizat documentele în 
xerocopie privind eligibilitatea beneficiarilor , şi anume: 
- avize de înso ţire a  alimentelor  întocmite de către 
reprezentantul Consiliului Judeţean Olt, gestionar al depozitelor 
respective; 
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- listele cu semn ăturile de primire a alimentelor  de către 
beneficiari, confirmate de către conducerea primăriei; 
- decizie  pentru familiile beneficiare de VMG (venit minim 
garantat); 
- cupon pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de 
şomaj; 
- talon de pensie  pentru pensionarii sistemului public de pensii 
ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii 
cumulate, se află sub 400 lei/lună; 
- cupon pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi 
şi copii, neinstituţionalizate; 
- au fost rezolvate cererile, sesizările precum şi corespondenţa 
repartizată, în termenul legal. 
- funcţionarii publici din cadrul direcţiei au acordat asisten ţă de 
specialitate f ără plat ă consiliilor locale sau primarilor, la 
cererea expres ă a  acestora. 
- au fost îndrumate consiliile locale şi primarii  în exercitarea 
atribuţiilor legate de organizarea, funcţionarea şi realizarea 
serviciilor publice de interes judeţean în localităţi precum şi în 
vederea asigurării bunei gospodăriri, întreţinerii şi curăţeniei 
localităţilor; 
- func ţionarii publici din cadrul direc ţiei au participat la 
şedin ţele consiliilor locale , conform repartizării, ca 
reprezentan ţi ai Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt şi au 
îndrumat şi sprijinit consiliile locale  în vederea aplicării 
corecte a legislaţiei în vigoare în domeniul administraţiei publice 
locale, în acest sens fiind emisă Dispozi ţia nr. 9/20.01.2009 ;    
-  func ţionarii publici din cadrul direc ţiei au solu ţionat un 
num ăr de 65 peti ţii ale persoanelor fizice şi juridice din sfera 
de competenţă a compartimentului, potrivit rezoluţiei conducerii; 
-  s-a întocmit calendarul târgurilor şi pie ţelor din Jude ţul 
Olt ; 
- s-a ţinut eviden ţa  şedin ţelor consiliilor locale de pe 
teritoriul jude ţului şi au fost prezentate sinteze conducerii 
Consiliului Judeţean Olt, la cererea acesteia; 
-  s-a rezolvat coresponden ţa repartizată, în termenul legal. 
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Activitatea de dezvoltare regional ă 
 
 

           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  Dezvoltare Regională  au fost realizate  
următoarele obiective : 

I. 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). 
Axa 2 – Infrastructura regional ă  şi local ă de 
transport  
După evaluarea proiectelor depuse de Consiliul 

Judeţean Olt, au fost aprobate următoarele 5 proiecte : 
 1.REABILITARE 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  au fost semnate următoarele 
contracte de finanţare nerambursabilă: 
 - Contract  de finanţare nr. 655/25.03.2010  între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului  şi Unitatea Administrativ 
teritorială judeţul Olt pentru proiectul: 

- REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN 
DJ 677, LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDEŢUL 
OLT.   
        Proiectul REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM 
JUDEŢEAN DJ 641, CARACAL-LIMITĂ JUDEŢUL OLT, KM 
10+045-15+000, este inclus în lista de rezervă.  
 
Total finan ţări Consiliul Jude ţean Olt   AXA 2  –  19.491.086  
Euro , din care 5.200.142  Euro in anul 2010.  

 
 AXA 3 – ÎMBUN ĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE , 
Domeniul 3.3. — Îmbun ătăţirea dot ării cu echipamente a 
bazelor opera ţionale pentru interven ţii în situa ţii de urgen ţă  
 A fost semnat contractul  de finan ţare  nr. 
598/27.11.2009 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 
Oltenia pentru  proiectul regional care vizează dotarea bazelor 
judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele Olt, Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Vâlcea şi a bazei regionale din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia cu echipamente specifice activităţii 
de intervenţie în situaţii de urgenţă. Valoarea total ă a 
proiectului – 49.069.000 lei.   

Valoarea finanţării nerambursabile aferentă bazei judeţene 
Olt – 2.000.000 Euro.  

In anul 2010 s-au derulat achizitiile publice pentru 
echipamente impartite in 4 loturi, din care s-au atribuit 2 loturi , 
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lotul 1 si lotul 4 , pentru care se vor semna contractele de 
achizitie publica furnizare .  
Lotul 1 - Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă- 21 buc 
Lotul 4 - Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă-FRAP –15 buc. 
 Pentru celelalte 2 loturi s-a reluat procedura de atribuire a 
contractelor de achizitie publica furnizare.  
 
 AXA 3 - Domeniul de interven ţie 3.4. – Reabilitarea 
/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educa ţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesional ă continu ă   
 În perioada analizată  au fost semnate următoarele 
contracte de finanţare nerambursabilă: 
 - Contract  de finanţare nr.  639/18.02.2010  între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  şi Unitatea 
Administrativ teritorială judeţul Olt pentru proiectul: Proiectul 
Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş valoarea 
finanţării nerambursabile –  428.878 Euro .  
 Proiectul Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale 
Speciale Balş -  valoarea finanţării nerambursabile – 237.016 
Euro,  se află în etapa de pre-contractare . 
 
Total finan ţări Consiliul Jude ţean Olt Axa 3 -  7.844.800 
Euro , din care in anul 2010 428.878 Euro. 

   
AXA 4 – SPRIJINIREA DEZVOLT ĂRII MEDIULUI DE 
AFACERI REGIONAL ŞI LOCAL- 4.1. Dezvoltarea durabil ă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importan ţă 
regional ă şi local ă 
 În perioada analizată  a fost semnat contractul de finanţare 
nerambursabilă: 
 - Contract  de finanţare nr.  1070/25.11.2010  între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  şi parteneriatul 
intre Unitatea Administrativ teritorială judeţul Olt şi Unitatea 
Administrativ-Teritorială oraşul Corabia pentru proiectul:  Burs ă 
de cereale în ora şul Corabia  

Valoarea finanţării nerambursabile -  746.022 Euro 
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Beneficiar : Consiliul Judeţean  Olt 
 Partener: Consiliul Local Corabia  

 
Total finan ţări Consiliul Jude ţean Olt Axa 4 – 746.022 Euro  
  
 AXA 5 - Dezvoltarea durabil ă şi promovarea turismului, 
domeniu majore de interven ţie este 5.1. – Restaurarea şi 
valorificarea durabil ă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 
Proiect: Reabilitarea sec ţiilor expozi ţionale la Muzeul 
Jude ţean Olt şi amenaj ări peisagistice, lucr ări decorative 
pentru eviden ţierea cl ădirii şi a exponatelor . Proiectul a fost 
aprobat la finanţare şi inclus în lista de rezervă. Valoarea 
finanţării nerambursabile este  800.130 Euro. 
 
       In anul 2011 va incepe etapa de pre-contractare.  
 
Total finan ţări Consiliul Jude ţean Olt Axa 5 – 800.130 Euro  
 
 TOTAL FINAN ŢĂRI NERAMBURSABILE CONSILIUL 
JUDEŢEAN OLT -POR 2007-2013 – ANUL 2010 – 7.175.172 
EURO , DIN CARE CONTRACTAT – 6.375.042 Euro ( grad 
absorb ţie 88,84 % ).  

 
TOTAL CONTRACTĂRI POR 2007-2013 JUDET OLT – 
ANUL 2010  - 18.404.478 euro.  
 

III.Întocmirea şi implementarea proiectelor  pentru 
Programul Opera ţional de Cooperare Transfrontalier ă 
România-Bulgaria 2007 - 2013 . 
 
AXA 1 – ACCESIBILITATE  

1. Proiectul  Îmbun ătăţirea accesibilit ăţii  în zona de 
grani ţă Olt-Pleven prin modernizarea DJ 543 
Corabia-Izbiceni, jude ţul Olt şi a drumului III- 3402 
Pleven se află în proces de evaluare .   Valoarea 
proiectului: 8 milioane Euro.  
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2. Proiectul Reabilitarea şi modernizarea DJ 544 şi  a 
drumului 3004 TRASTENIK-OREAHOVITZA- DRUM 
III-137 din Bulgaria se află în proces de evaluare. 
Valoarea proiectului: 8 milioane Euro. 

Cele două proiecte sunt in etapa de pre-contractare , 
urmând  să fie semnate contractele de finantare in anul 2011. 

TOTAL PO RO-BG 2007-2013 – AXA 1 – 16 milioane 
Euro, din care pentru Consiliul Judetean Olt in cal itate de 
lider si partener in cele 2 proiecte 8 milioane Eur o.  

  
AXA 2 – MEDIU  
 

Consiliul Judeţean Olt a depus proiectul Managementul 
situa ţiilor de urgen ţă provocate de evenimente hidro-meteo 
periculoase şi de calitate a mediului , proiect aprobat pentru 
finantare si aflat in etapa de pre-contractare. 

Acest proiect vizează realizarea unui instrument modern 
pentru managementul dezastrelor, asigurând fluxul de informaţii 
necesar luării deciziilor de către palierul decizional, respectiv 
organismele şi instituţiile ce reprezintă factorii de decizie a 
intervenţiilor în cazul producerii calamităţilor naturale. Sistemul 
propus prin proiect este bazat pe o platformă web stabilă şi 
sigură, asigurând toate funcţiile solicitate conform drepturilor 
asociate utilizatorilor şi prerogativelor acestora.  

Valoarea proiectului – 4.500.000 Euro  
 
TOTAL PO RO-BG 2007-2013 – AXA 2 – 4,5 milioane Eur o.  
 

AXA 3 – DEZVOLTARE ECONOMIC Ă ŞI SOCIALĂ  
 
Consiliul Judeţean Olt a depus proiectul Dezvoltarea unei 

identit ăţi socio-economice regionale distincte în regiunea 
transfrontalier ă Olt-Pleven, proiect aprobat pentru finantare. 

Obiectivul general al proiectului: Crearea unei imagini 
pozitive a regiunii transfrontaliere Olt Pleven în scopul atragerii 
de resurse financiare şi umane (investiţii, forţa de muncă înalt 
calificată) şi reducerea decalajelor de dezvoltare regională faţă 
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de nivelul regiunilor transfrontaliere dezvoltate din Uniunea 
Europeană.  

Valoarea proiectului – 1.300.000 Euro . 
 TOTAL PO RO-BG 2007-2013 – AXA 3 – 1,3 milioane 

Euro. 
 
TOTAL PO de Cooperare Transfrontalier ă  RO-BG  – ANUL 
2010 – 21.800.000  Euro , din care pentru Consiliul  
Judetean Olt -13.800.000 Euro. 
 

IV. Programul Opera ţional Dezvoltarea Capacit ăţii  
Administrative 2007-2013 
În perioada analizată a fost semnat contractul de finanţare 
nerambursabilă nr. 235/22.12.2010 pentru proiectul 
Organizarea modulelor de preg ătire achizi ţii publice, 
limb ă englez ă, managementul proiectelor pentru 
func ţionarii publici din cadrul Consiliului Jude ţean Olt, 
proiect depus în cadrul Axei nr. 1 – Îmbunătăţiri  de structură 
şi   proces ale managementului ciclului de politici publice 
domeniul major de intervenţie 1.3.- Îmbunătăţirea eficacităţii 
organizaţionale . Valoarea proiectului: 140.819 Euro. 

 
TOTAL PO DCA   – ANUL 2010 – 140.819  Euro  
 

TOTAL FONDURI NERAMBURSABILE APROBATE 
CONSILIUL JUDETEAN OLT – ANUL 2010 -  21.085.991  
Euro  

Total contractat in anul 2010 – 6.515.861 Euro ( gr ad 
absorbtie total fonduri structurale 30,90 % ).  

 
V. PNDR – Măsura 322  
 

În perioada analizată au fost aprobate pentru finanţare 
următoarele proiecte: 

 
1. Proiect integrat modernizare drumuri de interes local , 

organizarea festivalului "Ziua Comunei ", infiintare centru 
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de asistenta dupa programul scolar, de tip after school, in 
comuna Obarsia, judetul Olt 

      Valoare - 10.534.688 lei.  
2. Proiect integrat: modernizare drumuri comunale si vicinale, 

comuna Vitomiresti, judetul Olt; centru de ingrijire copii cu 
asistenta dupa programul scolar, tip "after school", 
comuna Vitomiresti, judetul Olt; renovare, modernizare si 
dotare camin cultural, comuna Vitomiresti, judetul Olt . 
Valoare - 10.484.331 lei.  

3. Proiect integrat comuna Rotunda, valoare  - 10.745.459 
4. Proiect integrat: drum comunal, renovare camin cultural si 

infiintare centru social pentru copii in comuna Daneasa, 
judetul Olt.  

     Valoare -  10.539.857 lei. 
5. Modernizare drumuri comunale - ulite -, achizitionare 

utilaje, organizare festival "Targ la Babiciu" si infiintare 
centru de asistenta dupa programul scolar, de tip after 
school, in comuna Babiciu, judetul Olt.  
Valoare - 10.489.907 lei. 

 
Total PNDR 2010 – 12.277.731 Euro  
 

TOTAL FINAN ŢĂRI 2010  JUDET OLT – 51.768.200 Euro , 
din care : 

TOTAL FINAN ŢĂRI CONSILIUL JUDE ŢEAN OLT – 
21.085.991  EURO  

Contractat judet  - 30.823.028 Euro ( grad absorbti e judet 
59,54 %). 

          În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010  au fost   
îndeplinite urm ătoarele hot ărâri ale Consiliului Jude ţean 
Olt :  

1. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.13/28 ianuarie 2010  
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii 
portuare de utilitate publică pentru accesul turiștilor pe 
Dunăre, în zona CAP AMONTE PORT CORABIA” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului  
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2. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.14/28 ianuarie 2010 
privind aprobarea acordului de parteneriat  pentru proiectul 
„Reabilitarea infrastructurii portuare de utilitate publică pentru 
accesul turiştilor pe Dunăre, în zona CAP AMONTE PORT 
CORABIA” . 

3. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.26/25  februarie 
2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea căminului de bătrâni, 
oraşul Balş, judeţul Olt”. 

4. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.27/25  februarie 
2010 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru 
proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea căminului de bătrâni, oraşul Balş, judeţul Olt”. 

5. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.38/25  martie  2010 
privind aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea 
Regiunilor Europei   ( A.R.E) pentru anul 2010. 

6. Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Olt  nr. 39/25  martie  
2010 privind  aprobarea  cotizaţiei  Consiliului  Judeţean  Olt  
la  Uniunea  Naţională  a  Consiliilor  Judeţene  din   România 
( UNCJR)  pentru anul 2010. 

7. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.40/25  martie 2010 
privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
122/28.10.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate  
pentru  proiectul   „Reabilitare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Şopîrliţa” şi a cheltuielilor aferente proiectului . 

8. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.41/25  martie 
2010 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la 
bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria -Călăraşi,  pentru anul 
2010. 

9. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.53/25  martie 
2010 privind aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui 
Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc în 
comuna Cungrea, judeţul Olt. 

10. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.54/25  martie 
2010 privind aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui 
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Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc în 
comuna Barasti,  judeţul Olt. 

11. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.55/25  martie 
2010 privind aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui 
Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc în 
comuna Sârbii Măgura , judeţul Olt. 

12. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.78/27 mai  2010 
privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesibilităţii în 
zona transfrontalieră Olt-Pleven prin reabilitarea DJ 543 
Corabia-Izbiceni, judeţul Olt şi a drumului III 3402  Slavionovo-
Pordim” şi a cheltuielilor aferente proiectului. 

13. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.79/27 mai  2010 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea drumului III-3004 
Trastenik- Orehovitza- drum III -137 şi modernizarea DJ 544 
Urzica - Ştefan cel Mare , judeţul Olt ” şi a cheltuielilor aferente 
proiectului. 

14. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.118/24 august 
2010 privind modificarea anexei la  Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 72/23.04.2010  privind aprobarea contractării 
unei finanţări rambursabile interne, în valoare de 10.000 mii lei 
pentru prefinanţarea şi cofinanţarea proiectelor care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea 
Europeană, cu o maturitate de 10 ani. 

15. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.123/28 octombrie  
2010 privind modificarea anexei la  Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 123/28.10.2008  privind aprobarea studiului 
de fezabilitate pentru întreaga investiţie şi a documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente  
pentru  proiectul   „Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale 
Speciale Balş” şi a cheltuielilor legate de proiect. 

16. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.139/28 octombrie  
2010 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
122/28.10.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate  
pentru  proiectul „Reabilitare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Şopîrliţa” şi a cheltuielilor aferente proiectului. 

17. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.175/25 
noiembrie 2010 privind aprobarea parteneriatului pentru  
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implementarea proiectului “Educaţia este calea spre răspunsul 
la toate întrebările„. 

 
Activitatea de audit public intern   

 
              Activitatea de  audit s-a desfăşurat potrivit Planului de 
audit public intern aprobat pentru anul 2010 înregistrat sub 
nr.9708/24.11.2009 la Consiliul Judeţean Olt şi legislaţiei în 
vigoare, respectiv:  
    Legea 672/2002 privind auditul public intern; Ordonanţa 
Guvernului nr.37/29.01.2004 pentru modificarea si completarea 
reglementarilor privind auditul intern, prin care s-a realizat 
armonizarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul 
public intern cu dispoziţiile referitoare la auditul financiar; 
O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind 
conduita etică a auditorului  intern; Ordinul M.F.P. nr.38/2003 
pentru aprobarea Normelor Generale privind exercitarea 
activităţii de audit public intern. 
    Potrivit prevederilor planului de audit intern pentru anul 
2010, auditorii din cadrul compartimentului audit p ublic 
intern al Consiliului Jude ţean Olt au  desf ăşurat misiuni de 
audit la urm ătoarele entit ăţi din subordinea Consiliului 
Jude ţean Olt:   
         - Consiliul Judeţean Olt – Serviciul Juridic–Contencios – Raport de 
audit înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2003 / 15.03.2010; 

         - Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina – Raport de audit 
înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3327 / 26.04.2010;   
         - Consiliul Judeţean Olt – Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului – Raport de audit înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.2625 / 01.04.2010; 
         - Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt – Raport de 
audit înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5175 / 29.06.2010;  
         - Ansamblul profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
„Doina Oltului” – Raport de audit  înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.5764/22.07.2010; 
         - Şcoala de Arte şi Meserii pentru Copii cu Deficienţă Balş 
– Raport de  audit înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
9644 / 22.11.2010;    
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         - Şcoala Specială cu clasele I-VIII Balş – Raport de  audit 
înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr.10832/20.12.2010. 
    Au mai fost realizate un număr de 4 activităţi nespecifice 
muncii de audit reprezentând sesizări rezolvate, precum şi 3 
acţiuni tematice (Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale „Doina Oltului” –  Raport înregistrat la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.78R/28.07.2010, Camera Agricolă 
Judeţeană Olt – Raport înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.4593/08.06.2010, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina – 
Raport înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9237 
/12.1.2010). 
            

    II.OBIECTIVE 

            Obiectivele prevăzute pentru perioada de raportare au 
fost următoarele: 

         a) Rezolvarea acţiunilor neprevăzute, dispuse de 
Preşedintele Consiliului  Judeţean Olt;            

         b) Auditarea şi verificarea financiar - gestionară la 
entităţile publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt; 

         c) Acţiuni tematice; 

         d) Pregătirea profesională permanentă.           
         Obiectivele misiunilor de audit public intern la entităţile 
auditate, au fost axate pe următoarele domenii: 

- alocarea creditelor bugetare; 
- plăţile asumate prin angajamente bugetare; 
- plata salariilor; 
- sistemul de conducere şi control; 
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
- sistemul de respectare şi ducere la îndeplinire a hotărârilor 

şi dispoziţiilor primite. 

    III. CONSTATĂRI      
 
            Misiunile de audit desfăşurate pe parcursul anului 2010 
şi dispuse prin Ordin de serviciu, potrivit prevederilor Legii 
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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 2009, 
prevenirea şi evitarea riscurilor, precum şi creşterea 
economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor 
publice alocate. 

          Pe parcursul anului 2010 au fost auditate următoarele: 
         - lucrările financiar-contabile şi alte operaţiuni care fac 
obiectul controlului propriu, inclusiv controlul financiar preventiv 
la unităţile subordonate; 
         - modul de respectare al legalităţii privind gestionarea 
activităţii de resurse umane din cadrul entităţilor subordonate ; 
         - activitatea privind eliberarea ceritificatelor de urbanism şi 
autorizaţiilor de construire din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt; 
         - activitatea privind achiziţiile publice, contractele care 
presupun angajamente legale şi bugetare în cadrul entităţilor 
subordonate  Consiliului Judeţean Olt; contract privind 
externalizarea serviciului de preparare şi servire hrană la 
Serviciul Judeţean de Urgenţă Slatina; contracte de achiziţii la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
inclusiv contracte cu finanţare europeană etc. 
         - realitatea şi exactitatea plăţilor către furnizorii de bunuri 
şi servicii oferite şi a documentelor justificative; 
         - realitatea consumurilor de materii şi materiale şi a 
stocurilor din depozit; 
         - organizarea, desfăşurarea şi valorificarea inventarierii 
elementelor de na-tura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
         - aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind actele şi 
faptele de stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Olt; 
         - modalităţile de obţinere a soluţiilor pronunţate de 
instanţele de judecată în procesele în care Consiliul Judeţean 
Olt este parte.     
    La nivelul Consiliului Jude ţean Olt, precum şi la nivelul 
entit ăţilor subordonate, auditate pe parcursul anului 2010  
s-au constatat urm ătoarele: 
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         a. Fondurile publice locale alocate prin proiectele de 
buget, 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:drepturi cu caracter 
social, plăţi diurnă deplasări, etc;  

         - Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii la nivelul Consiliului Judeţean Olt şi al 
entităţilor subordonate s-a desfăşurat potrivit legislaţiei în 
vigoare. 
         - Nu au fost constatate imobilizări de fonduri în cadrul 
conturilor “Debitori” şi în cadrul contului ,,Clienţi“, nu s-au 
constatat debitori neurmăriţi şi neactivaţi la Consiliul Judeţean 
Olt şi la instituţiile subordonate.  

         - Sistemele de control de la nivelul entităţilor auditate pe 
parcursul anului 2010 au fost corespunzătoare, dar se impune 
îmdunătăţirea acestora prin elaborarea şi implementarea de 
norme şi proceduri scrise şi formalizate pe fiecare domeniu de 
activitate şi pe fiecare compartiment şi întocmirea Registrului 
riscurilor la nivelul fiecărei entităţi. 

         - La nivelul Consiliul Judeţean Olt au fost elaborate norme 
şi proceduri scrise şi formalizate în legătură cu activitatea 
financiar-contabilă. 

         - La nivelul entităţilor subordonate la data auditării 
normele şi procedurile scrise şi formalizate în legătură cu 
activitatea financiar-contabilă, nu erau elaborate, auditorii 
făcând recomandări şi dând termene pentru elaborarea şi im-
plementarea acestora. 

         b. În urma auditării activităţii de urbanism şi amenajare a 
teritoriului s-a constatat că în cadrul Serviciului de urbanism şi 
amenajarea teritoriului atribuirea responsabilităţilor, separarea 
sarcinilor şi delegarea autorităţilor nu sunt stabilite prin 
proceduri scrise şi formalizate, dar paşii care trebuie parcurşi 
erau cunoscuţi de salariaţi şi se regăsesc în R.O.F. şi în fişele  
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posturilor. Din aceste considerente, pe parcursul auditării au 
fost urmărite operaţiile şi activităţile auditabile numai în raport 
cu cadrul normativ. 

    În baza observaţiilor făcute, se regăseşte ca o recomandare 
generală, necesitatea elaborării şi implementării procedurilor 
scrise şi formalizate pe baza cadrului normative existent. 

 

         c. Din analiza efectuată a rezultat că la nivelul serviciului 
juridic este ţinut un singur registru în care sunt menţionate atât 
dosarele întocmite de entitate,cât şi dosarele formulate de 
pârâţi şi în care entitatea este parte şi anume Registrul unic al 
cauzelor. 
    Pentru activitatea de recuperare a debitelor, executare 
silită, prin fişa postului s-au stabilit atribuţii de serviciu unui 
consilier juridic care sprijină compartimentele de resort din 
cadrul Direcţiei buget-finanţe. 
           Pentru eficientizarea activităţii au fost formulate 
recomandări, în legătură cu: 
      -Elaborarea unor proceduri scrise şi formalizate. 
      -Stabilirea unor responsabili de actualizare a procedurilor şi 
monitorizarea implementării acestora. 
      -Actualizarea fişelor de post în concordanţă cu 
procedurile elaborate. 
 

         d. Referitor organizarea activităţii de achiziţii 
publice,menţionăm că, exceptând structura de achiziţii de la 
nivelul Consiliul Judeţean Olt care mai are de finalizat 
procedurile specifice referitoare la studiul pieţei, deschiderea şi 
calificarea ofertelor, la nivelul entităţilor auditate pe parcursul  
anului 2010 s-a constatat inexistenţa procedurilor scrise şi 
formalizate pentru toate etapele şi obiectivele pe care le implică 
activitatea de achiziţii publice, aceasta desfăşurându-se numai 
pe baza cadrului normativ. 

    Pentru eliminarea deficienţelor şi îmbunătăţirea activităţii în 
acest domeniu au fost formulate recomandări, dându-se 
termene pentru implementarea acestora. 
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    Pe parcursul anului 2010 au fost efectuate misiuni de audit 
împreună cu auditorii din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt asupra 
modului de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice, cu 
accent pe cele desfăşurate prin atribuire online. 

    Din analiza şi evaluarea principalelor acţiuni din misiunile de 
audit au rezultat următoarele: 

         - s-au constatat stocuri de bunuri procurate din alocaţii 
bugetare fără miş-care, cu vechime de peste un an, cât şi 
bunuri provenind din donaţii cu vechime de peste un an fără 
mişcare, pentru care s-a dispus valorificarea prin redistribui-re  
la centrele din sistem; 

         - s-au constatat cazuri în care nu s-au solicitat toate 
documentele de însoţire a bunurilor primite, respectiv: certificate 
sanitar-veterinar, certificat de calitate şi garanţie. 

    În anul 2010, împreună cu auditul de la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina a fost efectuată o misiune de audit asupra 
contractului privind externalizarea serviciului de preparare şi 
servire hrană, constatându-se unele deficienţe atât la 
încheierea contractului, cât şi pe parcursul derulării acestuia, 
astfel: 

         - nu s-a efectuat un studiu privind eficienţa externalizării 
serviciului de preparare şi servire hrană; 

         - majorarea cheltuielilor indirecte  fără o negociere 
prealabilă; 

         - facturile primite de la firma furnizoare nu erau confirmate 
pentru conformitate şi realitate de către comisia de alimente etc. 

    Pentru remedierea deficienţelor au fost efectuate 
recomandări de către echipa de auditori. 

    De asemenea, potrivit art.24 alin.(4) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale şi art.1 pct.4 lit.g din O.M.F.P. 
nr.423/2004, raportul întocmit în urma verificării a fost înaintat 
Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a Judeţului 
Olt pentru continuarea verificărilor potrivit competenţelor legale.  
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         e. Plata salariilor s-a efectuat pe baza statului de funcţii şi 
în limita posturilor din organigramele aprobate, potrivit 
prevederilor legale, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt. 

         - nu au fost constatate deficienţe în legătură cu 
evidenţierea prezenţei, învoirilor şi concediilor, gestionarea 
dosarelor profesionale funcţionalitatea sistemului informatic 
utilizat pentru gestiunea resurselor şi arhivarea documentelor. 

         - pentru o mai mare transparenţă privind organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 
atât pe perioadă determinată, cât şi pe perioadă nedeterminată 
s-a recomandat entităţilor auditate solicitarea de asistenţă din 
partea serviciului resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean 
Olt. 

        În urma definitivării Raportului de audit public intern s-a 
întocmit şi înaintat fiecărei entităţi auditate Fişa de urmărire a 
recomandărilor pentru luarea măsurilor legale necesare; 
      Nu au fost cazuri de neînsuşire a recomandărilor de către 
conducerile entităţilor auditate.    
       Recomandările au fost date ca măsuri de realizat pe 
persoane  răspunzătoare  şi  prin  calendarul de implementare 
s-au stabilit termene pentru implementarea acestora. 

 
Activitatea de achizi ţii, licita ţii, contract ări  

 
            În conformitate cu prevederile legisla ţiei privind 
achizi ţiile publice, în anul anului  2010 prin Serviciul 
achizi ţii, licita ţii, contract ări au fost realizate urm ătoarele 
obiective: 
- întocmirea programului anual de achiziţii publice, în funcţie 

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

- asigurarea 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;  
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- întocmirea documentaţiilor pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi 
lucrări, precum şi a documentaţiei de atribuire referitoare la 
aplicarea O.U.G. nr. 96/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I – IV, V-VIII şi 
preşcolarilor din învăţământul de stat şi particular; 

- publicarea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice a 
anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică la nivelul Consiliul Judeţean 
Olt; 

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

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

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

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

- comunicarea rezultatelor privind  aplicarea procedurilor către 
ofertanţi. 

- întocmirea şi perfectarea contractelor de achiziţii publice de 
bunuri, servicii şi lucrări. 

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

      În urma aplic ării procedurilor de atribuire au fost 
încheiate un num ăr de 32 contracte cu o valoare, f ără TVA, 
de 26.337.550,24 lei, din care:  
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   a) prin procedura ,,licitaţie deschisă s-au atribuit 19 contracte 
cu o valoare de 9.175.082,01 lei; 
   b) prin procedura ,,negociere cu publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare” s-a atribuit 1 contract cu o valoare de 
4.333.330 lei fără TVA; 
   c) prin procedura ,,negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare” s-au atribuit 4 contracte cu o valoare de 
3.319.847,16 lei fără TVA; 
   d) prin procedura ,,cerere de ofertă” s-au atribuit 9 contracte 
cu o valoare de 9.509.291,07 lei; 
      În baza prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, s-a 
procedat la achiziţia de produse şi servicii prin ,,cumpărare 
directă”, în valoare de 336.613,37 lei, întocmindu-se un număr 
de 142 note justificative.  
- în conformitate cu prevederile art. 213, alin.(1) din O.U.G. nr. 

34/2006,  pentru fiecare achiziţie s-a întocmit dosarul 
achiziţiei publice; 

- asigurarea necesarului de certificate de producător pentru 
primăriile din judeţ. 

  
 

Activitatea  resurselor umane, şi rela ţii cu institu ţiile 
subordonate  

 
 

A. Misiunea Consiliului Jude ţean Olt  şi obiectivele  
Serviciului Resurse Umane şi Rela ţii cu Institu ţii 

Subordonate în perioada de raportare  
            
      Urmare a aprofundării reformei în administraţia publică, în 
prezent,  sistemul administrativ se afl ă într-un plin proces 
de modernizare care să – i confere valori europene. 
       În perioada 01.01 – 31.12.2010  misiunea Con siliului 
Jude ţean Olt a fost de sus ţinere şi aprofundare a 
procesului  de modernizare a administra ţiei publice precum 
şi cre şterea eficien ţei administra ţiei publice locale la nivel 
de  jude ţ.       
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      Atât modernizarea cât şi creşterea eficienţei administraţiei 
publice locale impun  un management modern şi performant al 
resurselor umane. 
       În anul 2010 obiectivele  Serviciului Resurs e Umane şi 
Relaţii cu Institu ţii Subordonate au urm ărit  alinierea la 
strategiile  de dezvoltare  a administra ţiei publice jude ţene 
precum şi crearea la nivelul jude ţului a unui corp de 
func ţionari publici profesionist,  stabil şi impar ţial  prin 
îmbun ătăţirea permanent ă a managementului func ţiei 
publice.  

Pentru anul 2010 Serviciul Resurse Umane şi Rela ţii cu 
Institu ţii Subordonate şi-a stabilit urm ătoarele obiective:          

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

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

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

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

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

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

 
B. Activit ăţile   desf ăşurate de Serviciul Resurse Umane 
şi Rela ţii cu Institu ţii Subordonate în vederea realiz ării 

obiectivelor   
 

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

 
1.1. Reorganizarea aparatului de specialitate al  

Consiliului Jude ţean Olt şi a  institu ţiilor  
subordonate Consiliului Jude ţean Olt prin aplicarea 
prevederilor Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului 
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nr. 63/2010 pentru  modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, precum 

şi pentru stabilirea unor m ăsuri financiare  
 

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

Până la data de 15.09.2010 aparatul de specialitate al 
Consiliului  Judeţean Olt a funcţionat conform structurii 
organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Jude ţean 
Olt nr. 76 din 30.07.2008,   la   nivelul a 203 posturi, după cum 
urmează: 

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

                                Total                 203  posturi    
 Din cele  166   posturi aferente  func ţiilor publice 18 
posturi sunt aferente func ţionarilor publici de conducere  şi 
48 posturi sunt aferente   func ţionarilor publici de execu ţie. 
        În contextul actualei crize economice ,  criză care în anul 
2010 a  impus  măsuri rapide de echilibrare a  deficitului 
bugetar şi de eficientizare a activităţii autorităţilor şi instituţiilor 
publice,  a fost adoptat ă Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului 
nr. 63/2010 pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare. 
       În vederea aplic ării prevederilor Ordonan ţei  de 
Urgen ţă a Guvernului nr. 63/2010, prin Hot ărârea 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 99 din 12.08.2010 a fost 
aprobat ă organigrama num ărul de personal şi statul de 
func ţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Jude ţean Olt,  la   nivelul a 190 posturi, după cum urmează: 
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- funcţii de demnitate publică     -  3 posturi 
- funcţii publice                         -155 posturi 
- funcţii aferente  
  personalului contractual            32 posturi 

                                Total                 190  posturi   
  

      Din cele  155   posturi aferente  func ţiilor publice 18 
posturi sunt aferente func ţionarilor publici de conducere  şi 
137  posturi sunt aferente   func ţionarilor publici de 
execu ţie. 
       În subordinea Consiliului Judeţean Olt funcţionează  
următoarele institu ţii şi servicii publice de interes jude ţean:                  

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

b) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 
c) Camera Agricolă Judeţeană Olt; 
d) Muzeul Judeţean Olt; 
e) Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu”; 
f) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

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

Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural  Olt; 
h) Serviciul Judeţean de Pază Olt. 
 
 
� Numărul posturilor din cadrul  aparatului de 

specialitate şi din cadrul  institu ţiilor publice 
subordonate Consiliului Jude ţean Olt anterior aplic ării 
prevederilor Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului nr. 

63/2010 
 
 

       Numărul posturilor din cadrul aparatului de specialitate şi 
din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, cu excepţia capitolelor bugetare, 
,,Învăţământ”, ,,Asigurări şi Asistenţă Socială” şi ,,Sănătate”, 
anterior aplicării prevederilor Ordonanţei  de Urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2010 a fost conform tabelului de mai jos: 
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Nr. 
crt.  

Denumirea Institu ţiei  Nr. 
posturi  

Numărul 
Hotărârii  

Consiliului 
Jude ţean Olt 
prin care au 

fost aprobate  
1. Aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt  
203 76/30.07.2008 

2.  Aparatul permanent de lucru 
al Consiliului Judeţean Olt  

3 50/20.06.2002 
modificată prin 
H.C.J Olt nr. 
20/27.03.2003 

3.  Biblioteca Judeţeană ,, Ion 
Minulescu „   

44 67/28.05.2009 

4.  Muzeul  Judeţean Olt  36 70/28.05.2009 
5.  Centrul  Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt 

18 68/28.05.2009 

6.  Ansamblul Profesionist 
pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale ,,DOINA 
OLTULUI” 

140  76/28.05.2009 

7. Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii  

37  131/24.09.2009  

8. Camera Agricolă Judeţeană 
Olt  

33 25/24.02.2010  

9.  TOTAL (1 + 8)  514  
10.  Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Olt 
38 25/21.02.2010 

11.  Serviciul  Judeţean de Pază 
Olt  

198 51/23.04.2010 

 TOTAL  750   
           
* Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean nr. 51/23.04.2009 au 
fost  aprobate structura     organizatoric ă şi num ărul de 
personal numai pentru aparatul  propriu al  Serviciului 
Judeţean de Pază  Olt, (personal de conducere, personal 
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tehnico – economic sau de altă specialitate, personal 
administrativ şi personal  auxiliar), la nivelul a 24 posturi,     nu 
şi pentru personalul de paz ă, întrucât  acesta este  fluctuant, 
în funcţie  de  contractele încheiate cu beneficiarii; 
** Numărul personalului de paz ă din cadrul Serviciului 
Jude ţean de Pază Olt,  anterior  aplic ării prevederilor 
Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernului nr. 63/2010 era de 174 
persoane.  
 

� Numărul maxim de posturi comunicat de Institu ţia 
Prefectului – Jude ţul Olt,  pentru aparatul propriu al 

Consiliul Jude ţean Olt şi pentru institu ţiile şi serviciile 
publice subordonate Consiliului Jude ţean Olt, în 

vederea aplic ării prevederilor Urgen ţă a Guvernului nr. 
63/2010 

 
     În temeiul  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010,  
prin adresa nr. 22450 din 14.07.2010  înaintată Consiliului 
Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 5528 din 14.07.2010, 
Instituţia Prefectului – Judeţul  Olt  ne – a comunicat numărul 
maxim de posturi din aparatul de specialitate al preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt  precum şi din instituţiile publice 
înfiinţate prin hotărâre a consiliului judeţean, fiind excluse din 
acest număr posturile aferente capitolelor bugetare 
,,Învăţământ”, ,,Asigurări şi Asistenţă Socială” şi ,,Sănătate”, 
după cum urmează: 
 
Număr maxim de posturi                =   455 (conform tabelului  
1.5 din  
                                                                      Ordonanţa de 
Urgenţă    a  
                                                                      Guvernului  nr. 
63/2010) 
Număr  posturi pentru 
serviciul public comunitar  
local de evidenţă a persoanelor   =      31 
Număr  posturi pentru 
serviciul  public de pază                =     93 
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Număr  posturi pentru 
proiecte finanţate din  
fonduri externe pază                      =      10 
                        TOTAL                     =     589            
 

� Numărul posturilor  aprobate  pentru aparatul de 
specialitate  al Consiliului Jude ţean Olt şi institu ţiile şi 

serviciile publice subordonate prin aplicarea  
prevederilor Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernului  nr. 

63/2010 
 

Nr. 
crt.  

Denumirea Institu ţiei  Nr.  
posturi  

Hotărârea 
Consiliului 

Jude ţean Olt 
1. Aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt  
190 99/12.08.2010 

2.  Biblioteca Judeţeană ,, Ion 
Minulescu „   

41 101/12.08.2010 

3.  Muzeul  Judeţean Olt  34 102/12.08.2010 
4. Centru Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale şi Cultural 
Olt 

14 103/12.08.2010 

5. Ansamblul Profesionist pentru 
Promovarea Culturii 
Tradiţionale,,DOINA OLTULUI” 

88 104/12.08.2010 

6. Camera Agricolă Judeţeană Olt  31 107/12.08.2010 
7.  TOTAL (1 +6)  398  
8.  Direcţia Judeţeană de Evidenţă 

a Persoanelor Olt 
31 105/12.08.2010 

9.  Serviciul  Judeţean de Pază Olt 93 106/12.08.2010 
 TOTAL (7  +8 + 9) 522  

 
 

� Numărul posturilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt şi din cadrul 

institu ţiilor şi serviciilor publice subordonate 
Consiliului Jude ţean Olt,   rezultat ca urmare a aplic ării 
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prevederilor Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului nr. 
63/2010 pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finan ţele publice locale, precum şi 

pentru stabilirea unor m ăsuri financiare 
        
Nr. 
crt.  

Denumirea Institu ţiei  Nr. 
posturi  

Hotărârea 
Consiliului 

Jude ţean Olt 
1. Aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt  
190 99/12.08.2010 

2.  Aparatul permanent de lucru 
al Consiliului Judeţean Olt 

3 50/20.06.2002 
modificată prin 
HCJ Olt nr.  20/ 

27.03.2003 
3.  Biblioteca Judeţeană ,, Ion 

Minulescu „   
41 101/12.08.2010 

4.  Muzeul  Judeţean Olt  34 102/12.08.2010 
5. Centru Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale şi Cultural 
Olt 

14 103/12.08.2010 

6.  Ansamblul Profesionist pentru 
Promovarea Culturii 
Tradiţionale,,DOINA 
OLTULUI” 

88 104/12.08.2010 

7. Camera Agricolă Judeţeană 
Olt  

31 107/12.08.2010 

8. Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii  

37 131/ 
24.09.2009 

9.  TOTAL (1 +8)  438  
10.  Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Olt 
31 105/12.08.2010 

11.  Serviciul  Judeţean de Pază 
Olt 

93 106/12.08.2010 

 TOTAL (9  +10 + 11)  562  
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� Numărul total al posturilor reduse din  cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt şi 

din cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului Jude ţean Olt  

 
 

Nr. 
crt.  

 
Denumirea Institu ţiei  

 
Nr.  

Pos 
turi  

 
Posturi 
aferente  
Func ţii 

lor  
publice  

Posturi  
aferente 

personalu 
lui 

contractual  
1. Aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt  
13 11 2 

2.  Aparatul permanent de lucru al 
Consiliului Judeţean Olt  

- - - 

3.  Biblioteca Judeţeană ,, Ion 
Minulescu”   

3 - 3 

4.  Muzeul  Judeţean Olt  2  2 
5.  Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii 
Tradiţionale ,,DOINA 
OLTULUI” 

52  52 

6. Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii  

- - - 

7.  Centrul  Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale şi Cultural 
Olt 

4 - 4 

8. Camera Agricolă Judeţeană 
Olt  

2 - 2 

9.  TOTAL (1 +8)  76 11 65 
10.  Direcţia Judeţeană de Evidenţă 

a Persoanelor Olt 
7 7 - 

11.  Serviciul  Judeţean de Pază 
Olt 

105 - 105 

 TOTAL (9  + 10 + 11) 188 18 170 
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� Numărul de personal  din cadrul institu ţiilor şi 
serviciilor publice subordonate Consiliului Jude ţean 
Olt,   disponibilizat,  urmare a aplic ării prevederilor 
Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului nr. 63/2010 

�  
 
        Urmare a aplic ării prevederilor Ordonan ţei  de Urgen ţă 
a Guvernului nr. 63/2010   vor fi disponibilizate,  pân ă la 
data de 15.09.2010, un num ăr de 149 persoane, dup ă cum 
urmeaz ă: 
 
Nr. 
crt.  

Denumirea Institu ţiei  Num ăr de  
personal 
disponibi 

lizat 
1.  Ansamblul Profesionist pentru 

Promovarea Culturii Tradiţionale ,,DOINA 
OLTULUI” 

51 

2.  Serviciul  Judeţean de Pază Olt 98 
 TOTAL (1 + 2)  149 

 
I.2. Înfiin ţarea Camerei Agricole Jude ţene Olt 

 
         Având în vedere protocolul nr. 480 din 22. 01.2009  
încheiat între Oficiul Jude ţean de Consultan ţă Agricol ă Olt 
şi Consiliul Jude ţean Olt,  pentru predarea şi preluarea 
personalului  existent la Oficiul Jude ţean de Consultan ţă 
Agricol ă Olt precum şi prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 
1609/2009  privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă 
judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă,  prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean 
Olt nr. 25 din 25.02.2010 a fost înfiin ţată Camera Agricol ă 
Jude ţeană Olt, ca institu ţie public ă descentralizat ă, cu 
personalitate juridic ă, în subordinea Consiliului  Jude ţean 
Olt, şi în coordonarea tehnico-metodologic ă a Agen ţiei 
Naţionale de Consultan ţă Agricol ă, prin reorganizarea 
Oficiului Jude ţean de Consultan ţă Agricol ă Olt, aflat în 



 67 

subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, la 
nivelul a 33 posturi, din care 29 posturi aferente func ţiilor 
publice şi 4 posturi aferente personalului contractual.   
 

1.3.  Transferul managementului Spitalului  Jude ţean de 
Urgen ţă Slatina,  Spitalului  de Psihiatrie  Cronici Schit u -  
Greci   şi Spitalului  de Pneuomoftiziologie Scornice şti la 

Consiliul Jude ţean Olt  
 

     În temeiul prevederilor Ordonan ţei de Urgen ţă a 
Guvernului nr. 162/2008, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, Hot ărârii  Guvernului  nr. 529/2010, cu 
modific ările ulterioare,  şi  Ordonan ţei   de   Urgen ţă  a 
Guvernului nr. 48/2010, prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean 
Olt nr. 91 din 24.06.2010, a fost aprobat transferu l  de la 
Direc ţia  de Sănătate Public ă Olt la Consiliul Jude ţean Olt,  
a managementului asisten ţei medicale a unit ăţilor sanitare 
publice prev ăzute în anexa nr. 2 la Hot ărârea Guvernului nr. 
529/2010, pozi ţiile 248, 252 şi 253, dup ă cum urmeaz ă: 
a) Spitalul Jude ţean de Urgen ţă Slatina; 
b) Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 
c) Spitalul de Pneumoftiziologie Scornice şti. 
      Transferul managementului celor 3 spitale,  mai sus 
menţionate, la Consiliul Judeţean Olt, s-a realizat pe baz ă de 
protocol  de predare  - preluare,  al c ărui model a fost 
aprobat prin  Ordinul   Ministrului S ănătăţii Publice nr. 
910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-
preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale 
şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului 
managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare 
publice, după cum urmeaz ă: 
a) prin  protocolul de predare-preluare nr. 4638/64 57 din 

16.08.2010, încheiat între Direc ţia de Sănătate public ă 
Olt şi Consiliul Jude ţean Olt  a fost transferat la Consiliul 
Judeţean Olt managementul Spitalului Jude ţean de 
Urgen ţă Slatina;  
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b) prin  protocolul de  predare-preluare nr. 5737/4233 din 
21.07.2010, încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Olt 
şi Consiliul Judeţean Olt  a fost transferat la Consiliul 
Judeţean Olt managementul Spitalului  de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci; 

c) prin protocolul de  predare   - preluare nr. 573 8/4234 din 
21.07.2010, încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Olt 
şi Consiliul Judeţean Olt a fost transferat la Consiliul 
Judeţean Olt managementul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Scornice şti. 

 
I.4. Implementarea cadrului  legislativ în vederea 

eficientiz ării cadrului institu ţional din domeniul asisten ţei 
sociale şi al  protec ţiei drepturilor copilului . 

 
Ţinând cont de oportunităţile actuale în domeniul asistenţei 

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

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

      Pentru realizarea acestui obiectiv precum şi pentru 
implementarea Strategiei Jude ţene în  domeniul asisten ţei 
sociale şi protec ţiei copilului, în cursul anului 2010 pentru 
Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia 
Copilului Olt au fost aprobate organigrama, num ărul de 
personal şi statul de func ţii, aceste aprob ări fiind 
determinate de desfiin ţarea unor centre de plasament şi 
crearea solu ţiilor alternative de protec ţie a copilului în 
sistem familial precum şi înfiin ţarea unor structuri noi 
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impuse de legisla ţia în domeniul asisten ţei sociale şi 
protec ţiei copilului, astfel, 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 48 din 
25.03.2010 cu privire stabilire funcţii publice  pentru 
Direcţia Generală de  Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt au fost stabilite funcţiile publice şi aprobate  
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii  
pentru Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi 
Protec ţia Copilului Olt, la nivelul a 1750 posturi,  din 
care 240 posturi aferente numărului maxim de funcţii 
publice şi 1510 posturi aferente personalului contractual,  
începând cu data de 01.04.2010; cu Avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin Hotărârea 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 48 din 25.03.2010 au fost 
aprobate 240 de posturi aferente num ărului total de 
func ţii publice, din care 25 posturi aferente func ţiilor 
publice de conducere şi 215 posturi aferente func ţiilor 
publice de execu ţie.  

Prin adresa  nr.472634/ 24.03.2010, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt cu nr.2395/25.03.2010 şi la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt cu nr. 
25088/06.05.2010, Agenţia Naţională a Funcţionarilor a 
recomandat  Direcţiei  Generale  de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt ca funcţiile publice din cadrul Biroului audit 
public intern să fie stabilite ca auditor şi nu consilier, conform 
prevederilor art.14 alin.(1) din Legea nr.188/ 1999, republicată,  
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „sunt 
funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în 
următoarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, 
auditor, expert, inspector”.  

                Având în vedere recomandarea Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici,      

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 90  din 
24.06.2010 cu privire  stabilire func ţii publice, înfiin ţare  
Serviciu adop ţii şi postadop ţii, aprobare organigram ă, 
num ăr de personal, stat de func ţii  şi Regulament de 
organizare şi func ţionare  pentru DIREC ŢIA  
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GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI OLT  posturile din cadrul Biroului Audit public 
intern au fost stabilite ca auditor; prin aceea şi hot ărâre 
au fost aprobate, începând cu data de 01.07.2010,  
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii  
pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt cu men ţinerea num ărului de posturi 
aprobat prin  Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 48 
din 25.03.2010;  

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 100 din 
12.08.2010 au fost aprobate, începând cu data de 
01.09.2010,  organigrama, numărul de personal şi statul 
de funcţii  pentru Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă 
şi Protec ţia Copilului Olt, la nivelul a 1750 posturi din 
care 240 posturi aferente numărului maxim de funcţii 
publice şi 1510 posturi aferente personalului contractual.  
Facem men ţiunea c ă Direc ţia General ă de Asisten ţă 

Social ă şi Protec ţia Copilului nu a intrat sub inciden ţa 
prevederilor  Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernului nr. 
63/2010. 

                                                                                                                             
2.DEZVOLTAREA CAPACIT ĂŢII DE PLANIFICARE PRIN 

ELABORAREA PLANULUI DE OCUPARE AL FUNC ŢIILOR  
PUBLICE 

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

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

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

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

e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse 
reorganiz ării; 

f) numărul maxim al funcţiilor publice pe fiecare clas ă, 
categorie şi pe grade profesionale; 

g) numărul maxim al func ţiilor publice de conducere şi al 
func ţiilor publice corespunz ătoare categoriei înal ţilor 
func ţionari publici.  

        Planul de ocupare a func ţiilor publice are rolul de a  
identifica func ţionarii publici care îndeplinesc condi ţiile de 
promovare în grad profesional şi de a  planifica posturile 
acestora ca posturi rezervate promov ării.  
         Potrivit art. 21 alin. (2) – (5) din Legea nr. 188/1999  
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,   Planul de 
ocupare a func ţiilor publice se elaboreaz ă anual, cu 
consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, 
de către preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul propriu 
de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din 
administraţia publică locală. 
         Planul de ocupare a func ţiilor publice se întocme şte 
centralizat, pe fiecare ordonator principal de cred ite şi pe 
fiecare institu ţie din subordinea acesteia sau finan ţată prin 
bugetul s ău. 
 În temeiul bazei legale mai sus menţionate, prin Hotărâri 
ale Consiliului Judeţean Olt au fost aprobate Planurile de 
ocupare ale funcţiilor publice, pentru anul 2011,   atât pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt cât şi pentru 
instituţiile şi serviciile publice subordonate acestuia, respectiv: 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 165  din 
25.11.2010 a fost aprobat Planul de ocupare al func ţiilor 
publice din cadrul aparatului  de specialitate  al 
Consiliului Judeţean Olt,  pentru anul 2011; 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 166 din 
25.11.2010 a fost aprobat Planul de ocupare al func ţiilor 
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publice din cadrul Direc ţiei Generale de Asisten ţă 
Social ă şi  Protec ţia  Copilului Olt,  pentru anul 2011; 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 167 din 
25.11.2010 a fost aprobat Planul de ocupare al 
func ţiilor publice din cadrul  Direc ţiei Jude ţene de 
Eviden ţă a Persoanelor Olt,  pentru anul 2011; 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 168 din 
25.11.2010 a fost aprobat Planul de ocupare al 
func ţiilor publice din cadrul  Camerei Agricole Judeţene 
Olt,  pentru anul 2011. 

 
3. Recrutarea  şi selec ţia personalului pe principiul 

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

 
3.1. Concursuri organizate în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Jude ţean Olt  
 

           Pentru realizarea acestui obiectiv, cu respectarea 

prevederilor legale, Serviciul Resurse Umane şi Relaţii cu 

Instituţii Subordonate  a întocmit documentaţia necesară 

organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din 

cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt, a 

participat şi a  acordat asistenţă de specialitate la concursurile 

organizate pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 

serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţean Olt şi din cadrul primăriilor  de pe teritoriul judeţului. 
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         Concursurile pentru ocuparea posturilor aferente 

func ţiilor publice au fost organizate şi s-au desf ăşurat în 

conformitate cu prevederile   Hot ărârii Guvernului nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

        În temeiul prevederilor art. 58  alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  prevederilor art. 21 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei func ţionarilor publici  şi art. IV alin. (2 1)  
din Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 90/2009  privind 
reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice, 
Consiliul Jude ţean Olt a organizat în data de 17.12.2010 
(proba scris ă)  şi 21.12.2010 (proba de interviu) concurs de 
recrutare pentru ocuparea a 3 posturi aferente func ţiilor 
publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, respectiv: 

1. Şef serviciu  -  Serviciul Unitatea de Implementare a 
Proiectelor; 

2. Şef serviciu  -  Serviciul  Tehnic şi Investi ţii; 
3. Şef  serviciu -  Serviciul Achizi ţii, Licita ţii, Contract ări. 

     În urma desf ăşurării concursului toate cele 3 func ţii 
publice de conducere au fost ocupate de c ătre func ţionari 
publici din cadrul aparatului de specialitate ai Co nsiliului 
Jude ţean Olt.  
   În temeiul prevederilor art. 58   alin. (2) lit. b)  şi alin. (3)  din 
Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
prevederilor art. 22  din Hot ărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind  organizarea şi 
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dezvoltarea carierei func ţionarilor publici, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare,  şi prevederilor art. 22 alin. (2)   din  
Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 34/2009  cu privire la 
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare,  prin prezenta, Consiliul 
Jude ţean Olt   a organizat în  concurs de recrutare în data de 
07.12.2010 (proba scris ă) şi 09.12.2010 (proba de interviu) 
pentru ocuparea postului  aferent  categoriei func ţionarilor 
publici de execu ţie de Inspector, clasa I, grad profesional 
debutant   -   Serviciul Financiar –  Contabilitate  şi 
Informatic ă  -  Direc ţia   Economic ă, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului  Judeţean Olt. 
     În urma desf ăşurării concursului func ţia public ă de 
execu ţie mai sus men ţionat ă a fost ocupat ă.  
 

3.2. Elaborarea Regulamentului privind organizarea şi 
desf ăşurarea concursurilor pentru ocuparea  posturilor 

vacante sau temporar vacante corespunz ătoare func ţiilor 
contractuale din   cadrul aparatului de specialitat e şi 

aparatului   permanent de lucru al Consiliului Jude ţean Olt  
şi din cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice subordonate 

Consiliului Jude ţean Olt  
 

 

       În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Reglementările 
specifice personalului încadrat pe bază de contract individual 
de muncă – personal contractual din administraţia publică, 
prevăzute în Anexa nr. I la Legea nr. 330/2009 – Lege cadru 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, prin Dispozi ţia  nr. 625 din 11.10.2010 a fost aprobat   
Regulamentul   privind organizarea şi desf ăşurarea 
concursurilor pentru ocuparea  posturilor vacante s au 
temporar vacante corespunz ătoare func ţiilor contractuale 
din cadrul aparatului de specialitate,  din cadrul aparatului   
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permanent de lucru al Consiliului Jude ţean Olt  şi din 
cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice subordonate 
Consiliului Jude ţean Olt. 
                     

4. Gestionarea eficient ă şi dezvoltarea carierei  

func ţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului jude ţean olt . 

          Gestionarea şi dezvoltarea  carierei în administraţia 
publică implică o gamă largă de activităţi  desfăşurate,  în 
principal,  de compartimentele de resurse umane din cadrul 
fiecărei autorităţi şi instituţii publice. Pentru realizarea acestor 
activităţi, Serviciul Resurse Umane şi Relaţii cu  Instituţii 
Subordonate  a întocmit rapoarte de specialitate şi dispoziţii şi 
proiecte de hotărâri referitoare la numire în funcţie, încetare 
raport de serviciu (pentru funcţionarii publici), încetare contract 
de muncă (pentru personalul contractual), transfer, delegare, 
detaşare, promovare şi  promovare temporară pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt precum şi  pentru personalul de conducere al 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 
Judeţean Olt.  
 

4.1. Numiri  în func ţii  publice  de conducere în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt  

 
   Urmare a organiz ării de c ătre Consiliul Jude ţean Olt a 

concursului de recrutare  în data de 17.12.2010 (proba 
scris ă)  şi 21.12.2010( proba de interviu,  pentru ocuparea  a 
3  funcţii publice de conducere din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, prin Dispozi ţiile  Olt nr. 
694, 696 şi 699  din 21.12.2010 candidaţii declaraţi ,,admis”  la 
concurs au fost numiţi în funcţiile publice pentru care au 
candidat, începând cu data de 21.12.2010. 
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4.2. Numire manageri interimari  la unit ăţile sanitare al 

cărui management a fost preluat de Consiliului Jude ţean 
Olt 

     Prin  Dispozi ţia nr. 521  din 16.08.2010  a fost numit 
managerul  interimar la Spitalul Jude ţean de Urgen ţă 
Slatina; 
      Prin  Dispozi ţia nr.527 din 24.08.2010  a fost numit 
managerul  interimar la Spitalul de Psihiatrie Cron ici Schitu 
Greci;  
      Prin  Dispozi ţia nr. 528 din 24.08.2010  a fost numit 
managerul  interimar la Spitalul de Pneumoftiziolog ie 
Scornice şti. 

  
4.3. Numire personal de conducere la unit ăţile şi 
serviciile subordonate Consiliului Jude ţean Olt 

 
   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 57  din 

27.04.2010 a fost aprobat  proiectul de management câştigător 
la concursul de proiecte de management organizat  în luna 
martie 2010 de Consiliul Judeţean Olt,  pentru ocuparea 
postului de Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale  şi Cultural Olt. 

   Câştig ătorul concursului a fost numit în func ţia de  
Director al Centrului Jude ţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradi ţionale  şi Cultural Olt, începând 
cu data de 01.04.2010. 

Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 112 din 
12.08.2010 a fost numit Directorul executiv al Came rei 
Agricole Jude ţene Olt , urmare a admiterii concursului de 
recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt în data de 
02.08.2010 (proba scrisă) şi 04.08.2010 (proba de interviu)   

 
4.4. Numiri în func ţii  publice   de execu ţie în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 
 
În temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statul 

funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările 
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ulterioare,  prin Dispozi ţiile   nr. 219 din 30.12.2009, nr. 545 
din 15.09.2010 şi  nr. 554 din 27.09.2010  referitoare la numire 
în funcţie publică de execuţie  şi stabilire drepturi salariale, 3 
func ţionari publici de execu ţie au fost numi ţi în func ţii 
publice,  prin transfer în interesul serviciului   de la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, de la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Olt şi de la Casa Judeţeană de 
Pensii Olt. 

Urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului 
judeţean Olt, începând cu data de 15.09.2010, prin Dispozi ţia 
nr. 619 din 04.10.2010 , un salariat încadrat pe un post aferent 
personalului contractual a fost numit funcţionar public, prin 
transformarea postului de natur ă contractual ă în post 
aferent func ţiilor publice,   începând cu data de 15.09.2010. 

Prin Dispozi ţia nr. 690 din 15.12.2010  a fost numit în funcţie 
un funcţionar public de debutant, urmare a admiterii  
concursului  de recrutare organizat de Consiliul Ju deţean 
Olt în data de 07.12.2010 (proba scris ă) şi 09.12.2010 (proba 
de interviu),   începând cu data de 15.12.2010; 

 
4.5. Numiri   în func ţii    de execu ţie aferente  personalului 

contractual în cadrul aparatului de specialitate al  
Consiliului Jude ţean Olt 

  
În baza prevederilor  art. 105 alin. (2) – (4) din Legea  nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin Dispozi ţiile  nr. 30 şi 31  din  03.03.2010  au fost numiţi la 
Cabinetul Pre şedintelui  Consiliului Jude ţean Olt , pe baza 
încrederii personale, 2 consilieri , începând cu data de 
01.03.2010. 

 
4.6. Treceri din func ţii  publice de conducere în  func ţii  

publice  de execu ţie în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 

 
       Urmare a reorganiz ării aparatului de specialitate al 
Consiliului Jude ţean,  prin aplicarea prevederilor    
Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului nr. 63/2010,  au fost 
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desfiin ţate 2 direc ţii şi un serviciu din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt, începând cu data 
de 15.09.2010, respectiv: 

� Direcţia Dezvoltare Regională,  Management Proiecte şi 
Relaţii Internaţionale; 

� Direcţia  Juridică şi Relaţii cu Publicul; 
� Serviciul Cooperare Interinstituţională  

    Prin Dispozi ţiile nr. 627, 628  şi 630 din 11.10.2010 cei trei 
func ţionari publici care ocupau func ţiile de conducere ale 
celor 3 structuri mai sus men ţionate au fost trecu ţi în 
func ţii publice de execu ţie. 

 
4.7. Promov ări în grad  profesional imediat superior a 

func ţionarilor publici din  cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 

 
Prin Dispozi ţiile  nr. 546 şi 547   din 15.09.2010  

referitoare la transformare post, promovare în grad profesional 
superior şi stabilire drepturi salariale, 2 func ţionari publici  au 
fost promovaţi în grad profesional imediat superior, începând 
cu data de 14.09.2010. 

Prin Dispozi ţiile  nr. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 
707, 708, 709  şi 710 din 22.12.2010  referitoare la 
transformare post, promovare în grad profesional superior şi 
stabilire drepturi salariale, 11 func ţionari publici  au fost 
promovaţi în grad profesional imediat superior, începând cu 
data de 23.12.2010. 

 
4.8. Promov ări în clas ă a func ţionarilor publici din  cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 
 
       În temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 p rivind 
Satutul func ţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, prin Dispozi ţiile nr. 188 şi 189 din 
16.04.2010 şi   656 din 05.11.2010,  3 func ţionari publici au 
fost promova ţi  din clasa a III – a (cu studii medii) în clasa I  
(cu studii superioare de lung ă durat ă),  urmare a absolvirii 
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unor studii universitare de lung ă durat ă în domeniul în care 
îşi desf ăşoară activitatea.  

   
4.9. Avans ări în treapta  de salarizare imediat superioar ă a 

func ţionarilor publici din  cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 

 
          În conformitate cu prevederile  art. 33 din  Ordonan ţa 
Guvernului nr. 6/2007,  aprobat ă cu modific ări prin Legea 
nr. 232/2007 şi modificat ă prin Ordonan ţa Guvernului nr. 
9/2008,  la propunerea şefilor de  compartimente  , prin 
Dispozi ţiile nr. 34 din 11.03.2010, nr. 192, 193, 194, 195,  196 
şi 197  din 22.04.2010, nr. 205   din 03.05.2010, nr . 350 şi 
351  din 01.06.2010,  nr. 359 şi 360 din 22.06.2010, nr. 367 şi 
368 din 14.07.2010,  nr. 548 din 23.09.2010,  nr. 6 36, 637  şi 
638 din 18.10.2010, au fost avansa ţi în treapta de salarizare  
18  func ţionari publici.  
 

4.10. Treceri  într-o  alt ă tranşă de vechime în munc ă a 
personalului cu func ţii de conducere în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 
 

     În temeiul prevederilor Legii nr. 330/2009 – Lege cadru 
privind salarizarea personalului din fonduri publice, prin   
Dispozi ţiile  nr. 204 din 03.05.2010,  nr. 647 şi 648 din 
26.10.2010,  3 func ţionari publici de conducere au trecut la 
o alt ă tranşă de vechime în munc ă. 
 

4.11. Acordare grada ţii personalului din  cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 

 
     În temeiul prevederilor Legii nr. 330/2009 – Lege cadru 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice,  prin   Dispozi ţiile  nr. 189 din 16.04.2010,  nr. 203 
din 03.05.2010,  nr. 216 din 20.05.2010, nr. 346  d in 
27.05.2010, nr. 347  din 27.05.2010 , nr. 349 din 0 1.06.2010, 
nr. 541 şi 542 din 15.09.2010, nr. 631, 632 şi 633  din 
11.10.2010, nr. 646 din 26.10.2010,  nr. 658 din 08 .11.2010 şi  
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nr. 695 din 21.12.2010, au fost acordate grada ţii pentru 15 
salaria ţi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, urmare a trecerii într-o alt ă tranşă de vechime 
în munc ă, după cum urmează: 
 
4.12. Modificare  raport de serviciu a unui func ţionar public 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliulu i 
Jude ţean Olt, prin transfer în interesul serviciului   

 
        La  solicitarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt,  prin 
Dispozi ţia nr.  210 din 14.05.2010   referitoare la modificare 
raport de serviciu  prin transfer în interesul serviciului,  a   fost 
modificat raportul de serviciu  a unui func ţionar public,  
prin  transfer în interesul serviciului la Institu ţia Prefectului 
- Jude ţul Olt,  începând cu data de 31.03.2010. 

 
4.13. Modific ări   raporturi  de serviciu ale  func ţionarilor 

publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Jude ţean Olt  prin mutare definitiv ă în 

cadrul altui compartiment  
 
       Urmare a reorganiz ării aparatului de specialitate al 
Consiliului Jude ţean Olt şi în temeiul prevederilor Legii nr. 
188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici, republicat ă, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare, prin  Dispozi ţiile  
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 594, 595, 596, 
601, 602, 603, 605, 606, 607 şi  608 din 04.10.2010   au fost 
modificate raporturile  de serviciu la 10 func ţionari publici,   
prin mutare definitiv ă în cadrul altui compartiment.  
      

4.14. Modific ări   raporturi  de serviciu  ale  func ţionarilor 
publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Jude ţean Olt  prin exercitare cu caracter 
temporar a unei func ţii publice de conducere  

 
           Cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, prin Dispozi ţiile  nr. 21 din 18.02.2010 şi nr. 178 din 
01.04.2010 au   fost modificate raporturile de serviciu la 2 
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func ţionari publici de execu ţie, prin exercitarea pe  o 
perioad ă de maxim 6 luni,  a func ţiilor  publice de 
conducere de Şef serviciu  la Serviciul Tehnic, Investi ţii şi 
la Serviciul Achizi ţii, Licita ţii, Contract ări.   

  
4.15. Modific ări   raporturi  de serviciu  a func ţionarilor 

publici din cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice 
subordonate  Consiliului Jude ţean Olt,   prin exercitare 

cu caracter temporar a unei func ţii publice de 
conducere  

 
    Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 58 din 
23.04.2010 a  fost modificat raportul de serviciu a l doamnei 
IRIMIA MANUELA,  în vederea exercit ării cu caracter 
temporar a func ţiei publice de conducere de Director 
executiv al Camerei Agricole Jude ţene Olt, pe o perioad ă 
de maxim 6 luni, începând cu data de 09.04.2010. 
    Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 59 din 
23.04.2010 a fost modificat raportul de serviciu al  domnului 
MOŢ CONSTANTIN STELIAN EMIL,   în vederea exercit ării 
cu caracter temporar a func ţiei publice de conducere de 
Director general  al Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă 
şi Protec ţia Copilului Olt, pe o perioad ă de maxim 6 luni, 
începând cu data de 06.04.2010. 
 

4.16. Exercitarea cu caracter temporar a unei func ţii de 
conducere aferent ă personalului contractual în cadrul 

Serviciului Jude ţean de Pază Olt 
 

    Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 130 din 
23.09.2010,  domnul POPA EMIL COSTIN  a fost numit 
temporar,   în vederea exercit ării cu caracter temporar a 
func ţiei de conducere, aferent ă personalului contractual, 
de Director general al Serviciului Jude ţean  de Pază Olt , 
prin detaşare de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii, până la 
ocuparea prin concurs a postului respectiv. 
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4.17. Suspendare contract individual de munc ă în cadrul 
Aparatului permanent de lucru al Consiliului Jude ţean Olt  

 
     Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 155 din 
25.11.2010  cu privire la suspendare contract individual de 
muncă din iniţiativa salariatului  a fost suspendat contractul 
individual de munc ă, pe perioada concediului pentru  
creşterea copilului în vârst ă de până la 2 ani a unei 
salariate din cadrul  Aparatului permanent de lucru  al 
Consiliului Jude ţean Olt,   începând cu data de 04.11.2010.  
 

4.18. Încet ări  raporturi  de serviciu ale func ţionarilor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Jude ţean Olt 
 
     În baza cererilor  nr. 1584   din 01.03.2010 şi nr.  2244   
din 22.03.2010   prin Dispozi ţiile  nr. 27 din 01.03.2010  şi nr . 
49. din 24.03.2010,  a  încetat  raportul  serviciu ,  prin 
acordul p ărţilor, consemnat în scris, a 2 func ţionari publici 
de execu ţie,   începând cu data de 01.04.2010 şi respectiv 
31.03.2010. 
       Prin Dispozi ţiile  nr. 35 şi  36 din 15.03.2010 şi nr.  676 
din 25.11.2010 au fost încetate raporturile de serv iciu a 3 
func ţionari publici,    prin pensionare pentru limit ă de 
vârst ă, începând cu data de   01.04.2010 şi respectiv 
01.12.2010.  
     Prin Dispozi ţiile  nr. 374 din 23.07.2010, nr. 520 din 
13.08.2010, nr. 538 din 13.08.2010  şi nr. 550 din 24.09.2010 
au fost încetate raporturile de serviciu a 3 func ţionari 
publici, urmare  a pension ării anticipate par ţiale, începând 
cu data de 05.08.2010, 16.08.2010 şi  respectiv 01.10.2010. 
 

4.19. Încetare contract individual de munc ă în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 

 
 
      În baza Deciziei  nr. 210314  din 24.02.2010  a Casei 
Jude ţene de Pensii Olt, prin Dispozi ţia nr. 37 din 15.03.2010   
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fost încetat  contractul de muncă a unui salariat aferent 
personalului contractual,  prin pensionare pentru limită de 
vârstă,   începând cu data de 01.04.2010. 
 

4.20. Încetare contract de management şi contract 
individual de munc ă a personalului de conducere din 
cadrul autorit ăţilor şi institu ţiilor publice subordonate 

Consiliului Jude ţean Olt  
 
      Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 11 din 
28.01.2010 a încetat contractul de management al 
Directorului Centrului Jude ţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradi ţionale şi Cultural Olt, prin deces. 
      Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 129  din 
23.09.2010 a încetat contractul individual de munc ă al 
Directorului Serviciului Jude ţean de Pază Olt, prin 
concediere. 
                           

5. Asigurarea unui sistem motiva ţional al valorilor şi 

competen ţelor profesionale.  

          Salarizare conform prevederilor legale 

5.1. A. Aplicarea prevederilor  Legii nr.  nr. 330/2009 – 
Lege cadru privind salarizarea unitar ă a personalului 

plătit din fonduri  publice 
 

     Prin  Legea   nr. 330/2009 – Lege - cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice s-a 
reglementat  stabilirea unui sistem unitar de salar izare 
pentru personalul din sectorul bugetar pl ătit din bugetul 
general consolidat al statului .  
       Prin Dispozi ţia  nr. 16 din 09.02.2010  personalul  din 
cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului  Jude ţean Olt  a fost 
reîncadrat în   func ţiile prev ăzute de Legea  nr. 330/2009. 
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       În baza   Dispozi ţiei  nr. 16 din 09.02.2010 au fost emise 
dispozi ţii individuale cu reîncadrarea pe func ţii a 
personalului din cadrul aparatului de specialitate şi din 
cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului  
Jude ţean Olt. 
         Având în vedere prevederile Legii nr. 330/ 2009 – Lege 
-  cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, prevederile  Ordonan ţei  de Urgen ţă a 
Guvernului nr. 1/2010  privind unele masuri de reîncadrare în 
funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi 
stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul 
bugetar, prevederile  Ordinului  nr. 32/42/2010  al ministrului 
muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor 
publice pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor 
legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi 
autorităţilor publice ale administraţiei locale precum şi 
recomand ările Agen ţiei Jude ţene pentru  Presta ţii Sociale 
Olt, transmise cu adresa  nr. 1811 din 31.03.2010, prin  
Dispozi ţia nr. 201  din 30.04.2010 a fost aprobat ă 
reîncadrarea salarial ă a  personalului din cadrul aparatului 
de specialitate şi din cadrul  aparatului permanent de lucru 
al  Consiliului Jude ţean Olt, începând cu  în luna Ianuarie  
2010.  
      În baza Dispozi ţiei nr. 201 din 30.04.2010  au fost emise 
dispozi ţii individuale cu reîncadrarea salarial ă a 
personalului din cadrul aparatului de specialitate şi din 
cadrul aparatului permanent de lucru Consiliului Ju deţean 
Olt.  

 
5.1.B . Aplicarea prevederilor Legii  nr. 118/2010 privin d 
unele m ăsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 

bugetar  
 

       În temeiul prevederilor art. 1. alin . (1) din Legea nr. 
118/2010, prin Dispoziţia nr. 371 din 22.07.2010 a fost aprobat 
Statul de personal cu drepturile salariale ale  personalului  din 
cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului 
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permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt, începând cu 
data de 03.07.2010. 
 

5.1. Evaluare conform prevederilor legale, obiectiv ă şi 
impar ţială 

                                Evaluarea func ţionarilor publici 

   În  luna Ianuarie a anului 2010 au fost întocmite  rapoartele   

de evaluare a performan ţelor profesionale  ale 

func ţionarilor publici din cadrul aparatului de speciali tate al 

Consiliului Jude ţean Olt,  pentru anul 2009, cu respectarea 

prevederilor Hot ărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

sub stricta coordonare a Serviciului Resurse Umane şi 

Relaţii cu Institu ţii Subordonate.  

� Evaluarea personalului contractual 
 
        În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) – (8) din 
Reglementările specifice personalului încadrat pe bază de 
contract individual de muncă – personal contractual din 
administraţia publică, prevăzute în Anexa nr. I la Legea nr. 
330/2009 – Lege cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, prin Dispozi ţia nr. 638 
din 19.10.2010  fost aprobat  Regulamentul privind 
promovarea, avansarea şi  evaluarea performan ţelor 
profesionale individuale a personalului contractual  din 
cadrul aparatului  de specialitate şi aparatului permanent 
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de lucru al Consiliului Jude ţean Olt, precum şi din cadrul 
institu ţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 
Jude ţean Olt. 
     În baza regulamentului mai sus men ţionat, în luna 
noiembrie 2010, sub coordonarea Serviciului Resurse  
Umane şi Rela ţii cu Institu ţii Subordonate s-a f ăcut 
evaluarea performan ţelor profesionale a personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate şi din 
cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice subordonate 
Consiliului Jude ţean Olt.  
 

5.2. Stimulare material ă şi moral ă 
 
        Pentru rezultate deosebite ob ţinute   în activitatea 
profesional ă  în anul 2010, prin Dispozi ţia nr.  1 din 
08.01.2010,  în luna Ianuarie  a anului 2010  au fost acordat 
premiul anual (al treisprezecelea salariu)  atât funcţionarilor 
publici cât şi personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate şi din cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Judeţean Olt.   
 

6. ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A 
DOSARELOR PROFESIONALE ŞI A ALTOR DREPTURI DE 

PERSONAL.  
                   

          Cadrul legal privind dosarul profesional al funcţionarilor 
publici a fost reglementat în anul 2004 prin Hotărârea de 
Guvern nr. 432/2004. 
          Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul 
profesional al funcţionarilor publici a fost  modificată şi 
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2007.           
              În cursul anului 2010 s-a urmărit şi s-a realizat 
îmbunătăţirea sistemului de gestiune a drepturilor de personal 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate  al 
Consiliului Judeţean Olt, respectiv: programarea, evidenţa şi 
monitorizarea concediilor de odihnă, eliberarea   la cerere de  
adeverinţe cu privire la vechimea în muncă, drepturi salariale, 
etc. 
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Activitatea  cabinet  presedinte  

 
               Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean este un 
compartiment distinct şi îşi desfăşoară activitatea în baza art. 
105 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Dispoziţiei 39/15.03.2010, referitoare la stabilirea atribuţiilor.                              
În perioada 01.03.2010 - 31.12.2010, Cabinetul Preşedintelui a 
funcţionat cu doi consilieri cu studii post-universare. 
            Prin activitatea desfăşurată la cabinetul Preşedintelui  în 
perioada 01.03.2010 – 31.12.2010 au fost îndeplinit e 
următoarele obiective: 
- Au fost întocmite materiale informative necesare în emisiuni 
televizate local şi naţional. 
- De asemenea, au fost transmise către presă peste 80 de 
informări şi comunicate de presă, asigurând o comunicare 
eficientă şi operativă cu reprezentanţii presei 
- Au participat  la seminariile desfăşurate la Bucureşti şi  
Drobeta Turnu Severin, care au avut ca teme: parteneriatul 
public-privat şi implicarea tinerilor în actul decizional.  
- Au pregătit  desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor 
Consiliului Judeţean Olt;  
- Au participat la acţiuni de cultură, asistenţă socială, educativ – 
ştiinţifice, sportive organizate de instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt sau alte instituţii de interes judeţean;  
- Au organizat  desfăşurarea în bune condiţii a conferinţelor de 
presă;  
Periodicitatea conferinţelor de presă a fost influenţată de natura 
evenimentelor dezbătute pe plan local şi naţional. De 
asemenea, au fost organizate conferinţe de presă pentru 
promovarea activităţii  (semnarea contractelor de finanţare, 
prezentarea stadiilor diferitelor proiecte, lansarea diferitelor 
proiecte etc.) altor compartimente din cadrul Consiliului 
Judeţean  Olt. 
În plus, am menţinut permanent contactul cu reprezentanţii 
mijloacelor de informare în masă, punând la dispoziţia acestora, 
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informaţii de interes public pe care le-au solicitat cu diverse 
ocazii.  
Zilnic au fost prezentate principalele informaţii care vizau 
instituţia Consiliului Judeţean Olt, informaţii difuzate în presa 
locală şi naţională. 
- Întocmirea şi organizarea agendei de lucru şi a întâlnirilor.   
- Săptămânal, au participat la audienţe şi au urmărit 
soluţionarea cererilor, în măsura în care ţineau de competenţa 
instituţiei noastre. 
- Au sprijinit demersul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi Promovarea Programelor  şi Strategiilor din 
România pentru a implementa Campania „O 9 atitudine!” în 
cadrul instituţiei noastre şi a instituţiilor aflate în subordine şi în 
cele aflate în coordonare. De asemenea, au participat activ la 
desfăşurarea campaniei „Let’s do it Romania”, organizată cu 
scopul de a responsabiliza cetăţenii faţă de mediul înconjurător. 
 
                   
 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri jude ţeni, 

stima ţi invita ţi 
 

 
             Ţinând cont de contextul european, dar şi de 
necesitatea dezvolt ării sistemului administrativ românesc, 
reforma administra ţiei publice are ca obiectiv îmbun ătăţirea 
managementului şi eficientizarea activit ăţii administra ţiei 
publice jude ţene, descentralizarea administrativ ă, 
descentralizarea financiar ă, creşterea eficien ţei şi a 
transparen ţei în activitate a institu ţiilor subordonate. 
 
           Doamnelor şi domnilor consilieri, doresc s ă vă 
mul ţumesc pentru sprijinul pe care mi l-a ţi acordat în 
îndeplinirea sarcinilor proprii şi a prevederilor hot ărârilor 
Consiliului Jude ţean Olt, eviden ţiind în acest context 
aportul pe care l-a ţi adus în plen şi în comisiile de 
specialitate. Colaborarea cu dumneavoastr ă, cu 



 89 

organismele jude ţene implicate în realizarea actului 
administrativ, cu organismele neguvernamentale, cu 
sindicatele, precum şi implicarea cu r ăspundere a 
personalului din aparatul de specialitate al Consil iului 
Jude ţean Olt şi din cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice 
de specialitate de sub autoritatea Consiliului Jude ţean Olt, 
au constituit premise şi au contribuit la ob ţinerea unor 
rezultate bune în toate domeniile de activitate pre state, 
conform legii.  
 
             Un dosar complet al politicilor public e din România 
nu ar putea fi complet dac ă din el ar lipsi problematica 
liberului acces al cet ăţenilor la informa ţiile de interes 
public şi a particip ării lor active la procesul de luare a 
deciziilor administrative şi la elaborarea actelor normative, 
precum şi realizarea unui corp profesionist al func ţionarilor 
publici prin cre şterea competen ţelor profesionale ale 
acestora, contribuindu-se astfel la cre şterea actului 
administrativ prestat.  
 
             În conformitate cu legisla ţia în vigoare privind 
derularea fondurilor europene, informatizarea activ ităţii în 
domeniul administra ţiei publice locale, managementul 
resurselor umane, juridic-contencios, rela ţiile cu publicul şi 
informarea cet ăţeanului, precum şi a legisla ţiei în domeniul 
urbanismului, investi ţiilor şi administr ării drumurilor, 
economico - financiare, auditului public intern, au  fost 
atinse obiectivele prioritare ale activit ăţii administra ţiei 
jude ţene. 
 
           Criza financiar ă declan şată în România implic ă 
necesitatea încheierii unor acorduri de finan ţare cu 
institu ţiile interna ţionale şi creşterea capacit ăţii de 
absorb ţie a fondurilor europene, în acest sens fiind 
necesar ă adoptarea unor m ăsuri de reorganizare 
institu ţional ă şi de reaşezare a finan ţelor publice pe 
fundamente s ănătoase.  
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            Modernizarea administra ţiei publice r ămâne un 
obiectiv prioritar, c ăruia i se subsumeaz ă o serie de 
reforme, contextul actual trebuind s ă fie folosit ca 
oportunitate pentru accelerarea moderniz ării institu ţiilor 
publice, fiind în joc şansele de dezvoltare pe termen lung a 
României în cadrul UE şi în cadrul unei economii mondiale 
tot mai competitive. 
 
            Priorit ăţi privind realizarea reformei în administra ţia 
jude ţeană în anul 2011 : 
 
- revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor 

privind administra ţia jude ţeană şi serviciile din 
subordine;  

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

- introducerea unor reforme privind managementul 
calit ăţii; 

- dezvoltarea func ţiei de management al instruirii 
personalului din administra ţia public ă; 

- module de preg ătire în domenii ca: achizi ţiile publice, 
limbi str ăine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi 
managementul proiectelor, managementul resursei 
umane, auditul calitativ, protec ţia mediului, etc.  

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

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