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Registratura, Rela ţii Publice  si A.T.O.P.                                     APROB, 
                                                                                                   PREŞEDINTE                 
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BULETIN INFORMATIV 
al Consiliului Jude ţean Olt pentru anul 2011  

 
 
 

În baza prevederilor art. 5 alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, Consiliul Judeţean Olt a 
actualizat buletinul informativ pentru anul 2011 care cuprinde următoarele 
informaţii de interes public: 

 
       a)Actele normative care reglementează organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Judeţean Olt. 
 

Consiliul Judeţean Olt a fost constituit la data de 23.04.1992 şi 
funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a Legii  administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Olt şi a aparatului de specialitate al acestuia. 

Consiliul judeţean Olt a fost constituit in data de 23 iunie 2008 pentru un 
mandat de 4 ani si este format din 30 consilieri judeteni, 2 Vicepresedinti ai 
Consiliului Judetean Olt si Presedintele Consiliului Judetean Olt. Presedintele 
Consiliului Judetean Olt a fost ales prin scrutin uninominal la alegerile locale 
din data de 01 iunie 2008.Validarea alegerii in functia de Presedinte al  
Consiliului Judetean Olt a fost dispusa prin sentinta civila nr.1 din 17 iunie 
2008 a Tribunalului Olt. 

 
       b)Structura organizatorică a Consiliului Judeţean Olt a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/12.08.2010, începând 
cu data de 15.09.2010 şi cuprinde: 
 

� Direc ţia Economic ă 
1. Serviciul financiar - contabilitate si informatica; 
2. Biroul Administrativ; 
� Direc ţia Buget- Finante  

1. Serviciul Buget; 
2. Compartimentul impozite şi taxe ; 
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� Serviciul Programe şi Strategii de Mediu   
                  1.Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor. 
                  2.Compartimentul Prognoze si Stategii de Mediu 

� Direc ţia Tehnic ă si Investitii  
1. Serviciul Tehnic, Investitii 
2.Serviciul administrarea Patrimoniului, U.L.M. si Transport 

Judetean.  
� Arhitect Şef al Jude ţului  

1.Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului. 
                  2. Compartimentul Disciplina in Constructii. 

� Direc ţia Administratie Publica si Relatii cu Consiliile L ocale ; 
1. Compartimentul Administratie Publica ; 
2. Compartimentul Relatii cu Consiliile Locale.  
Secretar al Judetului  

1. Serviciul juridic contencios. 
                                2. Serviciul Monitorul Oficial al Judetului, 

     Registratura, Relaţii Publice  si A.T.O.P.   
                  Cabinet Presedinte      

1. Serviciul Resurse Umane si Relatii cu Institutii le 
Subordonate. 

2. Serviciul Achizitii, Licitatii, Contractari. 
3. Serviciul Dezvoltare Regionala. 
4. Compartimentul Audit Public  .                               

Atribuţiile directiilor, serviciilor si compartimentelor de specialitate din 
cadrul  Consiliului Judeţean Olt, sunt stabilite prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.26/26.02.2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare.. 

 
 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL  
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT   

 
 

Luni – Joi Vineri 
08:00 – 16:30  08:00 – 14:00  

 
 
 

Potrivit prevederilor dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Olt 
nr.43/2009,Programul de lucru cu publicul al Consiliului Judeţean Olt, 
asigurat de către funcţionarii publici din cadrul Serviciului Monitorul Oficial al 
Judetului, Registratura, Relatii cu Publicul si A.T.O.P. 
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Luni Mar ţi, Joi şi 
Vineri 

 Miercuri 

08:30 – 16:30 08:30 – 18:30 

 
 

PROGRAMUL DE AUDIENŢE 
 

 
 
 Paul STANESCU                                       PREŞEDINTE 
         Miercuri                                           orele 10.00-12.00 
 
 IOAN NEDELEA                                     V ICEPREŞEDINTE 
             Joi                                                 orele 10.00-12.00 
 
 IOAN CIUGULEA                                    V ICEPREŞEDINTE 
           Marţi                                              orel e 10.00-12.00 
 
 MARIN DOBRE                                           SECRETAR 
            Luni                                               orele 10.00-12.00 
 

  
 
 
       c) Numele şi prenumele funcţionarilor publici din cadrul 
Centrului de Informare, Relaţii Publice şi Secretariat executiv 
A.T.O.P. sunt: 

 
� Diaconescu Marinela; 
� Popa - Binjung Ioan; 
� Cazangiu Alexandra 
� Lolea Vasile; 
 

   d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Olt: 
� Denumire:  Consiliul Judeţean Olt ; 
� Sediu :   Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 14; 
� Telefon:  0249/431.080; 
� Fax:  0249/431.122; 
� E-mail:  cjolt@cjolt.ro; 
� Adresa web: www.cjolt.ro. 
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       e)Sursele financiare ale Consiliului Judeţean Olt 
Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 

2011 (forma iniţială):                                                                                                       
                                                                                               - lei - 

 
VENITURI TOTAL, din care:         156.547.000 

 
- Venituri proprii             33.946.000 

� cote defalcate din impozitul pe venit        21.600.000 
� sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit           10.206.000 
� taxe pe utilizarea bunurilor       502.000 
� venituri nefiscale      1.638.000 

- Sume defalcate din TVA           63.812.000 
� Sume defalcate din TVA pt. finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la niv. jud.        38.351.000 
� Sume defalcate din TVA pt. drumuri        10.000.000 
� Sume defalcate din TVA pt. echilibrare        15.461.000 

- Subven ţii primite din bugetul de stat         48.688.000 
� Susţinerea derulării proiectelor 

finanţate din FEN postaderare   7.577.000 
� Finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap          40.174.000 
� Programe FEGA         125.000 
� Finanţarea Camerelor Agricole      812.000 

- Sume primite de la UE în cadrul pl ăţilor 
efectuate             10.101.000 

 
CHELTUIELI  TOTAL, din care:         165.545.000 

 
- Autorit ăţi publice şi ac ţiuni externe         10.104.000 
- Alte servicii publice generale     2.585.000 
- Tranzac ţii privind datoria public ă şi împrumuturi 1.991.000 
- Apărare           420.000 
- Ordine public ă şi siguran ţă naţional ă   1.247.000 
- Învăţământ              15.880.000 
- Sănătate              10.359.000 
- Cultur ă recreere şi religie           10.847.000 
- Asigur ări şi asisten ţă social ă           76.307.000  
- Locuin ţe, servicii şi dezvoltare public ă      533.000 
- Protec ţia Mediului          580.000 
- Ac ţiuni generale economice          55.000 
- Agricultur ă, silvicultur ă,  

piscicultur ă şi vânătoare        869.000 
- Transporturi              33.768.000 
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REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT            -8.998.000 

 
 

 
Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 

2011 (forma finală):                                                                                                                      
                                                                                               - lei - 

 
VENITURI TOTAL, din care:         174.943.000 

 
 

- Venituri proprii             35.121.000 
� cote defalcate din impozitul pe venit        22.262.000 
� sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit           10.495.000 
� taxe pe utilizarea bunurilor       729.000 
� venituri nefiscale      1.623.000 
� venituri din capital          12.000 

 
- Dona ţii şi sponsoriz ări           10.000 
 
- Sume defalcate din TVA           64.233.000 

� Sume defalcate din TVA pt. finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la niv. jud.        38.621.000 
� Sume defalcate din TVA pt. drumuri        10.000.000 
� Sume defalcate din TVA pt. echilibrare        15.612.000 

- Subven ţii primite din bugetul de stat         53.369.000 
� Finanţarea programului de pietruire a 

drumurilor comunale şi alimentare cu 
apă a satelor      2.294.000  
� Finanţarea investiţiilor în sănătate      601.000 
� Susţinerea derulării proiectelor 

finanţate din FEN postaderare   6.000.000 
� Finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap          43.537.000 
� Finanţarea administraţiilor locale,  
    program FEGA         125.000 
� Finanţarea Camerelor Agricole      812.000 

- Sume primite de la UE în cadrul pl ăţilor 
efectuate             22.210.000 

 
 

CHELTUIELI  TOTAL, din care:         183.941.000 
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- Autorit ăţi publice şi ac ţiuni externe         10.287.000 
- Alte servicii publice generale     2.397.000 
- Tranzac ţii privind datoria public ă şi împrumuturi 1.991.000 
- Apărare           420.000 
- Ordine public ă şi siguran ţă naţional ă   3.277.000 
- Învăţământ              15.760.000 
- Sănătate        5.679.000 
- Cultur ă recreere şi religie           11.834.000 
- Asigur ări şi asisten ţă social ă           81.185.000 
-  Locuin ţe, servicii şi dezvoltare public ă      533.000 
- Protec ţia Mediului       6.377.000 
- Ac ţiuni generale economice        125.000 
- Agricultur ă, silvicultur ă,  

piscicultur ă şi vânătoare        962.000 
- Transporturi              43.114.000 

 
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT            -8.998.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli 
 
 

 Contul de execuţie a bugetului local la data de 31 decembrie 2011 se  
reflectă în  Anexa  nr. 12 – Venituri şi în Anexa nr. 13 - Cheltuieli. 

 
 - lei - 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi  
bugetare 
ini ţiale 

Prevederi  
bugetare 
definitive 

Încas ări 
realizate 

 
% 
 

 
TOTAL VENITURI, din care: 
 

156.547.000 174.943.000 181.114.007 103,53 

1. Venituri proprii, din care:  33.946.000 35.121.000 44.302.277 126,14 
     - cote defalcate din impozitul pe venit  21.600.000 22.262.000 22.261.634 99,99 

- sume alocate din cote defalcate din impozitul 
pe venit 10.206.000 10.495.000 10.492.514 99,97 
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- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea 
de activităţi  

502.000 729.000 799.988 109,73 

- venituri nefiscale 1.638.000 1.623.000 1.766.143 108,81 

- venituri din capital - 12.000 12.735 106,12 
- sume din excedentul bugetului local utilizate 
pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
8.969.263 

 
 
- 

2. Dona ţii şi sponsoriz ări  - 10.000 10.000 100,00 

3. Sume defalcate din TVA, din care:  63.812.000 64.233.000 64.233.000 100,00 

- sume defalcate din TVA pentru 
 finanţarea cheltuielilor descentralizate 

 
38.351.000 

 
38.621.000 

 
38.621.000 

 
100,00 

- sume defalcate din TVA pentru drumuri 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00 
- sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

 
15.461.000 

 
15.612.000 

 
15.612.000 

 
100,00 

4. Subven ţii, din care:  48.688.000 53.369.000 52.761.412 98,86 

- finanţarea programului de pietruire a drumurilor 
comunale şi alimentare cu apă a satelor 

 
 
- 

 
 
2.294.000 

 
 
2.293.000 

 
 
99,95 

- finanţarea investiţiilor în sănătate - 601.000 507.826 84,49 

- susţinerea derularii proiectelor finanţate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare 

 
 
7.577.000 

 
 
6.000.000 

 
 
5.807.954 

 
 
96,79 

- finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

 
40.174.000 

 
43.537.000 

 
43.415.605 

 
99,72 

- program FEGA 125.000 125.000 36.927 29,54 

- finanţarea camerelor agricole 812.000 812.000 700.100 86,21 

5. Sume primite de la UE în cadrul pl ăţilor 
efectuate 

 
10.101.000 

 
22.210.000 

 
19.807.318 

 
89,18 

Denumirea indicatorilor 
Credite 

bugetare 
ini ţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
Efectuate % 

 
TOTAL CHELTUIELI, din care: 

 
165.545.000 

 
183.941.000 

 
162.162.918 

 
88,16 

51.02. Autorităţi publice şi acţiuni externe 10.104.000 10.287.000 8.915.722 86,66 

54.02. Alte servicii publice generale 2.585.000 2.397.000 1.591.629 66,40 

55.02. Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi 

 
1.991.000 

 
1.991.000 

 
1.903.483 

 
95,60 

60.02. Apărare 420.000 420.000 409.735 97,55 

61.02. Ordine publică şi siguranţă naţională 1.247.000 3.277.000 1.251.128 38,17 

65.02. Învăţământ 15.880.000 15.760.000 15.400.049 97,71 

66.02. Sănătate 10.359.000 5.679.000 3.379.850 59,51 

67.02. Cultură, recreere şi religie 10.847.000 11.834.000 11.767.642 99,43 

68.02. Asigurări şi asistenţă socială 76.307.000 81.185.000 79.956.240 98,48 

70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  
533.000 

 
533.000 

 
532.332 

 
99,87 

74.02. Protecţia mediului 580.000 6.377.000 355.312 5,57 

80.02. Acţiuni generale economice, comerciale şi de 
muncă 

 
55.000 

 
125.000 

 
80.130 

 
64,10 

83.02. Agricultura, silvicultura, piscicultura 
 si vânătoare 

 
869.000 

 
962.000 

 
813.027 

 
84,51 
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84.02. Transporturi 33.768.000 43.114.000 35.806.639 83,05 

EXCEDENT -8.998.000 -8.998.000 18.951.089 - 

 
1. Referitor la Contul de execu ţie a bugetului local – Venituri,  

prevederile bugetare definitive în anul 2011 au fost în sumă de 174.943.000 
lei, încasările realizate fiind de 181.114.007 lei, în procent de 103,53 %. 
 Drepturile constatate sunt în sumă de 181.286.320 lei, din anul curent 
181.286.320 lei, reprezentând drepturi constatate în anul 2011 iar diferenţa de 
179.794 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenţi din care o parte 
s-au încasat în anul 2011 iar diferenţa urmează a se încasa în perioada 
următoare. 
 Drepturile constatate de încasat în sumă de 171.171 lei, reprezintă 
contravaloarea amenzilor rezultate în urma aplicării Proceselor verbale de 
contravenţie, a autorizaţiilor speciale de transport, eliberate conform legislaţiei 
în vigoare, precum şi a contractelor încheiate între Consiliul Judeţean Olt în 
calitate de administrator al drumurilor judeţene şi utilizatorii suprafeţelor din 
zona drumurilor de interes judeţean, pe baza tarifelor care au fost actualizate 
anual prin hotărâri ale consiliului judeţean,  urmând să luăm măsurile legale 
pentru încasarea acestora în perioada următoare. 
 Referitor la Contul de execu ţie a bugetului local – Cheltuieli, facem 
următoarele precizări: din totalul creditelor bugetare definitive ale anului 2011 
în sumă de 183.941.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 162.162.918 lei, 
reprezentând 88,16 %, se înregistrează o economie în sumă absolută de 
21.778.082 lei. Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 68.02 
„Asigurări şi asistenţă socială”, care din totalul creditelor în sumă de 
81.185.000 lei s-au efectuat plăţi în sumă de 79.656.240 lei, urmat de capitolul 
84.02 „Transporturi” cu plăţi în sumă de 35.806.639 lei, capitolul 65.02 
„Învăţământ” cu plăţi în sumă de 15.400.049 lei, capitolul 67.02 „Cultură, 
recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 11.767.642 lei, capitolul 51.02 „Autorităţi 
publice şi acţiuni externe” cu plăţi în sumă de 8.915.722 lei, capitolul 66.02 
„Sănătate” cu plăţi în sumă de 3.379.850, capitolul 55.02 „Tranzacţii privind 
datoria publică împrumuturi” cu plăţi în sumă de 1.903.483 lei, capitolul 54.02 
„Alte servicii publice generale” cu plăţi în sumă de 1.591.629 lei şi capitolul 
61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” cu plăţi în sumă de 1.251.128 lei. 

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-a efectuat în limita, 
creditelor bugetare  aprobate, nu s-a înregistrat  refuz de viză de control 
financiar-preventiv, cheltuielile efectuându-se în conformitate cu legile în 
vigoare. 

2. Referitor la Contul de execu ţie a bugetului creditelor interne – 
Cheltuieli,  din totalul creditelor bugetare definitive ale anului 2011 în sumă de 
8.887.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 8.886.839 lei pentru cofinanţarea 
unor proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. 

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 84.07 
„Transporturi” care din totalul creditelor în sumă de 7.867.000 lei s-au efectuat 
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plăţi în sumă de 7.866.611 lei, urmat de capitolul 66.07 „Sănătate”  cu plăţi în 
sumă de 711.005 lei şi capitolul  65.07 „Învăţământ” cu plăţi în sumă de 
309.223 lei. 

3. Referitor la Contul de execu ţie a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile – Venituri,  prevederile bugetare definitive ale anului 2011 
sunt în sumă de 3.523.000 lei, încasările realizate fiind de 2.184.496 lei. 

Drepturile constatate şi încasate sunt în sumă de 2.184.496 lei, în 
întregime  din anul curent. 

Referitor la Contul de execu ţie a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile – Cheltuieli,  din totalul creditelor bugetare definitive ale 
anului 2011 în sumă de 3.600.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 2.178.476 
lei. 

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 80.08 „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi de muncă” care din totalul creditelor în 
sumă de 3.500.000 lei s-au efectuat plăţi în sumă de 2.177.679 lei, urmat de 
capitolul 68.08 „Asigurări şi asistenţă socială” cu plăţi în sumă de 797 lei. 

 
4. Referitor la Contul de execu ţie a bugetului institu ţiilor publice 

finan ţate din venituri proprii şi subven ţii – Venituri,  prevederile bugetare 
definitive ale anului 2011 sunt în sumă de 128.188.000 lei, încasările realizate 
fiind de 120.119.347 lei, în procent de 93,70 %. 

Drepturile constatate sunt în sumă de 137.374.856 lei, din care: 
- din anii precedenţi 4.594.557 lei, reprezentând sume neîncasate anii 

anteriori de către spitale 4.389.166 lei, din contractele încheiate cu casa de 
asigurări de sănătate 4.100.090, venituri din prestări servicii specifice activităţii 
acestora 280.163 lei, venituri din concesiuni şi încirieri 8.913 lei şi suma de 
205.391 lei de către Serviciul Judeţean de Pază Olt  pentru serviciile de pază 
prestate.  

- din anul curent 132.780.299 lei, reprezentând drepturi constatate în 
anul 2011 de către spitale, Serviciul Judeţean de Pază Olt şi celelalte instituţii 
din subordinea Consiliului Judeţean Olt. 
 Drepturi constatate de încasat în sumă de 17.251.790 lei, reprezentând 
sume neîncasate de către spitale şi Serviciul Judeţean de Pază Olt pentru 
serviciile prestate, urmând să ia măsurile legale necesare pentru încasarea 
acestora în perioada următoare, ponderea cea mai mare reprezentând-o 
veniturile din contractele încheiate de catre spitale cu casele de asigurari 
sociale de sănătate. 

Referitor la Contul de execu ţie a bugetului institu ţiilor publice 
finan ţate din venituri proprii şi subven ţii – Cheltuieli,  din totalul creditelor 
bugetare definitive ale anului 2011 în sumă de 131.383.000 lei, s-au efectuat 
plăţi în sumă de 120.843.641 lei, reprezentând 91,97 %. 

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 66.10 
„Sănătate”, care din totalul creditelor în sumă de 122.682.000 lei s-au efectuat 
plăţi în sumă de 113.290.315 lei, urmat de capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi 
religie” cu plăţi în sumă de 4.682.554 lei, capitolul 61.10 „Ordine publică şi 
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siguranţă naţională” (Serviciul Judeţean de Pază Olt), cu plăţi în sumă de 
1.208.277 lei, capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare” cu plăţi în sumă de 982.003 lei, capitolul 54.10. „Alte servicii 
publice generale” cu plăţi în sumă de 673.544 lei şi capitolul 65.15 
„Învăţământ” cu plăţi în sumă de 6.948 lei. 

 
 
  
      f) Programele şi strategiile proprii: 
Accesare fonduri europene si implementare proiecte  
       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 si 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  

1. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 648, LIMITĂ 
JUDEŢ VÂLCEA-VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării 
nerambursabile – 4.962.388,76 lei  

2. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 677, LIMITĂ 
JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării 
nerambursabile – 24.273.946,34 lei  

3. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 643A , 
BALŞ-LIMITĂ JUDEŢ DOLJ, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării 
nerambursabile – 17.993.566,36 lei  

4. 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  a continuat implementarea următoarelor proiecte : 
- REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 648, LIMITĂ 
JUDEŢ VÂLCEA-VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT. 
Stadiu:  finalizat  

  -  REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ  604, KM 
36+717-74+749, JUDEŢUL OLT. 
Stadiu : finalizat  .  
 - REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 643A , 
BALŞ-LIMITĂ JUDEŢ DOLJ, JUDEŢUL OLT. 
Stadiu:  finalizat   
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-  REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 677, LIMITĂ 
JUDEŢ VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT.  
   Stadiu:  executie lucrari 50 % .  
 Proiectul REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 641, 
CARACAL-LIMITĂ JUDEŢUL OLT, KM 10+045-15+000, este inclus în lista 
de rezervă.  
 
       AXA 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE , Domeniul 
3.3. — Îmbun ătăţirea dot ării cu echipamente a bazelor opera ţionale 
pentru interven ţii în situa ţii de urgen ţă  
 A fost semnat contractul  de finantare  nr. 598/27 .11.2009 între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  şi Asociația 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 finantării nerambursabile aferentă bazei judetene Olt – 2.000.000 
Euro.  

A continuat  implementarea   proiectului 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.  

 A fost depusă a doua cerere de finantare in cadrul axei 3, domeniul major de 
interventie 3.3., respectiv EXTINDEREA DOTARII CU ECHIPAMENTE A 
BAZELOR OPERATIONALE PENTRU INTERVEN ŢII ÎN SITUAŢII DE 
URGENŢĂ ÎN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA. 

Valoarea totala a proiectului - 22.116.330,00 lei.  

AXA  3 -  Îmbun ătăţirea infrastructurii sociale, domeniul de 
interven ţie 3.2. – Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale  

 În perioada analizată  a continuat implementarea proiectelor:  
1. Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Han dicap 

Cezieni.  Valoarea  finanțării  nerambursabile - 703.500 Euro. 
Stadiul implement ării:  
 – finalizare lucrări modernizare  

- Achizitie dotari si echipamente – partial finalizata 
- Reluare procedura achizitie echipamente – 2 loturi  

2. Modernizare Centrul de Ingrijire si Asistenta Sl atina . Valoarea 
finantării nerambursabile –  475.406 Euro.  

Stadiul implement ării:  
- Stadiul executiei lucrărilor : 100 %  
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- Achiziție echipamente : partial finalizat  
- Reluare procedura achizitie echipamente – 5 loturi  

3. MODERNIZARE CENTRU DE RECUPERARE PERSOANE CU 
HANDICAP SOPÂRLITA . Valoarea finantării nerambursabile – 
544.392 Euro.  

Stadiul implement ării:  
- execuție lucrări – 50 % realizat  
- procedura achizitie publica echipamente si dotari  

4. CENTRU TERAPIE OCUPATIONALA DRAGANESTI-OLT  
Valoarea finantarii nerambursabile – 600.000 Euro  

Stadiu: semnare contract finantare nr. 2577 în data  de 12.12.2011. 
Beneficiar : Consiliul Judetean Olt in parteneriat cu Consiliul Judetean 
Prahova si Consiliul Local Draganesti-Olt. 
Stadiul implement ării:  
-organizare echipa de implementare  
- transmitere documentație achiziție publică lucrări pentru publicare  
- elaborare documentatii achizitie publică informare si publicitate, audit 
financiar  
 
 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  a continuat implementarea proiectelor: 

1. Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş  
Stadiu:finalizat.  

2. Reabilitarea si dotarea Scolii Profesionale Speciale Bals  
Stadiu:  proceduri achizitie publica dirigentie santier, audit, 
publicitate,  executie lucrari in desfasurare. 

 
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 continuat implementarea  proiectului :  Burs ă de 
cereale în ora şul Corabia  

Valoarea finantării nerambursabile aprox. 1.000.000 Euro 
- Beneficiar : Consiliul Județean  Olt 

     -  Partener: Consiliul Local Corabia 
Stadiu: atribuire contracte servicii, licitatie executie lucrari in 

desfasurare ( contestatie raport de evaluare a ofertelor ).  
 
 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. 
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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 finantare si este in etapa de 
precontractare. Valoarea finantării nerambursabile este  800.130 Euro. 
       În anul 2011 se va seman contractul de finanțare nerambursabilă si va 
incepe implementarea proeictului.   
 

I. Implementarea proiectelor  pentru Programul Oper aţional 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, j ude ţul Olt şi 
a drumului III- 3402 Pleven – contract de finantare  
nerambursabil ă semnat în 8.03.2011.  
Valoarea proiectului: 7.388.104, 57  milioane Euro. 
Beneficiar: Consiliul Judetean Olt – lider parteneriat  
Partener: Agentia Natională pentru Infrastructura de Drumuri din 

Bulgaria.   
Durata de implementare : 30 luni  

Stadiu: semnare contracte  publicitate, proiectare faza P.T. , DE, CS , 
servicii supraveghere lucrari, organizare licitatie executie lucrari modernizare 
DJ 543  

 
2. Proiectul Reabilitarea si modernizarea DJ 544 si  a drumului 3004 

TRASTENIK-OREAHOVITZA- DRUM III-137  din Bulgaria – 
contract de finantare nerambursabil ă  semnat în 11.03.2011.  
  Valoarea proiectului: 7.955.995,66  milioane Euro.  
Lider parteneriat: Agentia Națională pentru Infrastructura de Dumuri 

din Bulgaria.   
Partener : Consiliul Judetean Olt  
Durata de implemenatre : 30 luni  

Stadiu: semnare contracte publicitate, audit, dirigentie santier, licitatie  
proiectare - faza P.T. , DE, CS , reluata dupa contestatii CNSC la faza de 
documentatie de atribuire.  

 
AXA 2 – MEDIU  

Consiliul Judetean Olt a depus proiectul Managementul situatiilor de 
urgent ă provocate de evenimente hidro-meteo periculoase si  de calitate 
a mediului , proiect aprobat pentru finantare si aflat in implementare.                  
( contract de finantare nerambursabil ă semnat în 01.07.2011  ).  

Acest proiect vizează realizarea unui instrument modern pentru 
managementul dezastrelor, asigurând fluxul de informatii necesar luării 
deciziilor de către palierul decizional, respectiv organismele si institutiile ce 
reprezintă factorii de decizie a interventiilor în cazul producerii calamitătilor 
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naturale. Sistemul propus prin proiect este bazat pe o platformă web stabilă si 
sigură, asigurând toate functiile solicitate conform drepturilor asociate 
utilizatorilor și prerogativelor acestora.  

Stadiu: achizitii publice realizate: informare si publicitate, audit, furnituri 
birou, proiectare.  

 Achizitii publice in derulare: management proiect, dirigentie de santier, 
Sistem de Monitorizare si Avertizare pentru Managementul situatiilor de 
urgenta in caz de dezastre provocate de fenomene hidrologice, 
meteorologice si de poluare a mediului, achizitionare barci si vehicule.  

 
Valoarea proiectului – 4.500.000 Euro  
 
AXA 3 – DEZVOLTARE ECONOMIC Ă sI SOCIALĂ  
Consiliul Judetean Olt a obtinut finantarea  proiectului Dezvoltarea unei 

identit ăti socio-economice regionale distincte în regiunea 
transfrontalier ă Olt-Pleven.  

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

Valoarea proiectului – 1.300.000 Euro . 
Stadiul proiectului: pre - contractare.  

 
B Planificare si programare POR 2014-2020  

In trimestrul IV al anului 2011 serviciul dezvoltare regionala a demarat 
intocmirea unui portofoliu de proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020, 
ce vizeaza in special infrastructura de transport, sociala, de sanatate si 
turism. De asemenea a demarat intocmirea planului de dezvoltare al judetului 
Olt pentru perioada 2014-2020.  

  
C  Intocmirea programului de dezvoltare al judetulu i Olt pe anul 2011, 
al Planului de actiuni pentru realizarea în Județul Olt a obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare 2009-2012, precum și a raportarilor 
pe fiecare trimestru al anului.  
 

Au fost emise un număr de 2 licenţe de traseu pentru servicii de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform H.C.J. nr. 
133/24.11.2011 şi H.C.J. nr. 152/22.12.2011. 

 
                                                                                                                             Anexa 1 
Direcţia tehnică şi 
Investiţii    
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           LISTA   

   contractelor încheiate în anul 2011 , pentru lucrări la drumuri  

    judeţene finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Olt şi TVA 

     
     

nr. societatea  contract valoare 2011 lucrarea 

crt.    

nr./dat   şi  

a.a.(act adiţional)     

1 Vasilescu Gheorghe 929/27.01.2011 12.000 dirigenţie 

2 S.C. BEBE TRANSROM 8934/04.11.2010 492.000 activitate  iarnă 

    2624/18.03.2011     

3 S.C.CORPRES S.A. 8931/04.11.2010 262.000 activitate  iarnă 

    2625/18.03.2011     

4 S.C. PADRINO S.R.L. 8933/04.11.2010 572.000 activitate  iarnă 

    2623/18.03.2011      

5 S.C. OLT DRUM S.A. 8932/04.11.2010 504.000 activitate  iarnă 

    2622/18.03.2011     

    Total iarnă trim.I   1.830.000,00   

6 S.C.TOPO CAD  1665/18.02.2011 8.000,00 studii topo+geo 

7 S.C. ROCO S.R.L. 1475/14.02.2011 500.000,00 siguranţă rutieră 

    7951/31.08.2011 99.808,77 decolmatat şanţ 

    7952/31.08.2011 74.070,00 şanţ pereu DJ644A 

8 S.C. ALMACO PROFIL 1476/14.02.2011 300.000,00 siguranţă rutieră 

                            a.a. 5971/24.06.2011     

                            a.a. 8848/28.09.2011 43.491,14   

                            a.a. 11884/22.12.2011 14.000,00   

9 S.C. CORPRES S.A. 1477/14.02.2011 700.000,00 siguranţă rutieră 

                            a.a. 5972/24.06.2011     

                        zona 5 

8995-

1/04.10.2011 100.000,00 activ.iarnă trim.IV 

10 S.C.GENERAL PROIECT 2361/11.03.2011 27.900,00 studii fezabilitate 

11 S.C.MAN SAN S.R.L. 2364/11.03.2011 39.900,00 studii fezabilitate 

12 S.C.TDANCOR  S.R.L. 2424/14.03.2011 6.867.907,36 întreţ.+ rep. DJ 

                            a.a. 5968/24.06.2011 -79.664,88   

                      a.a. O.D 8849/28.09.2011 -1.684.556,44   I.B.U  

                             a.a. 8850/28.09.2011     

                         zona 4 

8996-

1/04.10.2011 110.000,00 activ. Iarnă trim.IV 

                         zona 2 

10781-

1/24.11.2011 140.000,00 activ. Iarnă trim.IV 

13 S.C. OLT DRUM S.A. 2426/14.03.2011 2.595.889,79 întreţ.+ rep. DJ 

                             a.a. 5969/24.06.2011 114.348,97   

    7951/02.09.2011 99.808,23 refacere carosabil 

    7952/31.08.2011 75.596,00 pietruire DJ 644A 
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                             a.a. 8849/28.09.2011 1.684.556,44 I.B.U. DJ 643 C 

                             a.a. 11883/22.12.2011 -50.000,00 rep.pod DJ 546 A 

                          zona 1 

8994-

1/04.10.2011 130.000,00 activ. Iarnă trim.IV 

14 S.C.BEBE TRANSROM 2225/14.03.2011 2.491.123,14 întreţ.+ rep. DJ 

                             a.a. 5970/24.06.2011 26.287,87   

                         zona 3 

89997-

1/04.10.2011 213.000,00 activ. Iarnă trim.IV 

15 S.C. PARASECT 3270/05.04.2011 59.653,00 combat. omidei 

16 S.C. MAN SAN S.R.L. 3768/18.04.2011 49.995,00 reeval.active fixe 

       T O T A L    16.629.114,39   

Anexa 2 
 
 

 
CONTRACTELE  ÎNCHEIATE   

în  anul  2011– programul  propriu  al  CONSILIULUI   JUDEŢEAN  OLT - 
Investi ţii 

  
Nr. 
crt. 

Denumirea  
achiziţiei 
lucrare / servicii 

Procedura  de  
achiziţie 

Nr.  şi data 
contract 

Valoare 
contract 
(Lei cu  TVA) 

Denumire  societate 
contractantă 

1 Ignifugare  la  
acoperiş,  Centrul  
Militar  Judeţean  
Olt 
- lucrare          

Achiziţie 
 directă 

38 
18.05.2011 

 
49.996,8 

 
S.C. PARASECT – 
S.R.L.  Slatina 

2 Ignifugare  la  
acoperiş,  sediul  
clădirii  
Consiliului    
Judeţean  Olt 
- lucrare          

Achiziţie 
 directă 

37 
18.05.2011 

 
26.516,16 

 
S.C. PARASECT – 
S.R.L.  Slatina 

3 Lucrări  de  
parcare la  sediul  
Consiliului  
Judeţean  Olt 
lucrare 

Achiziţie 
 directă 

51 
12.09.2011 

 
63.240,71 

S.C. LUCRĂRI 
SPECIALE  
CONSTRUCŢII – SRL  
Slatina 

4 Lucrări  de  
parcare la  Centrul  
Militar  Judeţean  
Olt 
lucrare 

Achiziţie 
 directă 

52 
12.09.2011 

 
14.881,15 

S.C. LUCRĂRI 
SPECIALE  
CONSTRUCŢII – SRL  
Slatina 

5 Realizare  sistem  
antiefracţie la  
sediul  Consiliului  
Judeţean  Olt 
- lucrare 

Achiziţie 
 directă 

44 
07.06.2011 

73.682,04  
S.C. ARDIA – SRL  
Balş 

6 Înlocuire  Achiziţie 40 75.393,24 S.C. LUCRĂRI 
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tâmplărie  din 
lemn  cu  tâmplărie  
metalică  la  sediul  
Consiliului  
Judeţean  Olt 
- lucrare 

 directă 24.05.2011 SPECIALE  
CONSTRUCŢII – SRL  
Slatina 

7 Reabilitare  scuar  
urban,  sediul  
Consiliului  
Judeţean  Olt 
- lucrare          

Negociere fara 
anunt prealabil la 
contractul nr. 
17/23.01.2008 

47. 
02.08.2011 
 

681.717,21 S.C. ECO 
HORTICULTURA – 
SRL  Bucureşti 

 
 

    g) Lista cuprinzând documentele de interes publ ic: 
 
- Baza de date cu functii de demnitate publica(primari, viceprimari, consilieri 
locali); 
-  Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
-  Raportul de activitate al Presedintelui Consiliului Judetean Olt, 01 ianuarie-
31 decembrie 2011; 
- Rapoarte  anuale de activitate ale preşedintelui, vicepreşedinţilor şi 
consilierilor judeţeni; 
-  Calendarul targurilor si pietelor din judetul Olt;; 
-  Raportul cu privire la modul de indeplinire a atributiilor Consiliului Judetean 
Olt privind derularea programului PEAD 2011; 
- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt; 
- Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt; 
- Procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu; 
- Minutele sedintelor de consiliu; 
- Raportul comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotărâri cu avizul 
necesar; 
- Lista certificatelor  de urbanism emise de Consiliul Judetean Olt; 
- Lista autorizaţiilor  de construire/desfiinţare emise de Consiliul Judetean Olt  
- Planuri urbanistice generale; 
- Lista avizele structurii de specialitate pentru CU, AC/AD; 
- Lista certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor 
(conform H. G. nr. 834/1991); 
- Lista avizelor arhitectului sef; 
- Regulament afferent PUG aprobat; 
- Regulament afferent PUZ aprobat; 
- Regulament afferent PUD aprobat; 
- Lista monumentelor istorice ; 
- Lista patrimoniului turistic ; 
- Programul lucrărilor de alimentări cu apă, de la sate, aprobat conform H.G. 
nr.687/1997 ; 
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- Documente privind starea drumurilor judeţene şi încadrarea lor; 
- Documentaţiile de concursuri pentru posturile vacante; 
- Structura organizatorică, statul de funcţii al Consiliului Judeţean Olt; 
- Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare al 
unităţilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 
-  Programe de lucrări pe surse de finanţare; 
- Bugetul de venituri şi cheltuieli, după aprobare; 
- Contul anual de execuţie bugetară; 
- Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico-socială a 
judeţului; 
- Documente privind încheierea de protocoale de colaborare şi asociere cu 
consiliile locale, cu instituţiile publice judeţene; 
 - Documente privind manifestările cultural artistice organizate în colaborare 
cu unităţile finanţate de Consiliul Judeţean Olt; 
- Documente privind coordonarea activităţii consiliilor locale din judeţ în 
probleme de integrare europeană şi cooperare interregională; 
- Programul anual privind achiziţiile de lucrări ; 
- Publicaţii privind organizarea licitaţiilor publice; 
- Rezultatul licitaţiilor pentru achiziţii de bunuri sau servicii de proiectare şi de 
lucrări; 
- Masterplan - gestionarea deseurilor din judetul Olt; 
- Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor –judetul Olt; 
- Plan Local de Actiune pentru Mediu.; 
- Lista informatiilor de mediu detinute si disponibilizate de Consiliul Judetean 
Olt; 
- Lista cu actele normative privind mediul ori in legatura cu mediul; 
-Rapoatele progreselor privind implementarea politicilor, planurilor si 
programelor in legatura cu mediul; 
- Masterplan – gestionarea deşeurilor din judeţul Olt ; 
- Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Olt ; 
- Planul Local de Acţiune pentru Mediu ;  
- Lista informaţiilor de mediu deţinute şi disponibilizate de Consiliul Judeţean 
Olt; 
-  Lista cu actele normative privind mediul ori în legătură cu mediul ; 
-Rapoartele progreselor privind implementarea politicilor, planurilor şi 
programelor în legătură cu mediul; 
- Monitoarele Oficiale ale Judeţului Olt ; 
- Procese verbale de verificare şi control ; 
- Recomandări, circulare, note, transmise în teritoriu; 
 
       h)Lista cuprinzând categoriile de documente produse 
şi/sau gestionate, potrivit legii: 
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       Documentele produse şi/sau gestionate de către Consiliul Judeţean Olt 
sunt cuprinse în Graficul privind întocmirea şi circuitul documentelor, în baza 
prevederilor Normelor  Metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi 
exercitării controlului financiar preventiv propriu aprobat prin Ordinului nr. 
522/2003 al Ministrului Finanţelor Publice cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin 
Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finanţelor Publice. Graficul privind 
întocmirea şi circuitul documentelor, a fost aprobat prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 136/17.06.2005 cu completările 
ulterioare. 
       Documentele sunt întocmite de către personalul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, conform prevederilor legale în vigoare 
şi atribuţiilor stabilite în fişa postului, poartă semnăturile autorizate, viza de 
control financiar propriu, acordată de către personalul împuternicit în acest 
sens şi se aprobă de către ordonatorul de credite. 
       Acestea sunt: 
- Acord prealabil de amplasare; 
- Autorizare specială de transport pe D.J.; 
- Program de lucrări  pe DJ-uri buget şi legea nr. 486/2006; 
- Referate privind deconturi lucrări; 
- Procese-verbale de recepţie; 
- Procese-verbale de adjudecare la achiziţii; 
- Propuneri investiţii şi lucrări; 
- Certificat de urbanism; 
- Autorizaţii de construire/desfiinţare; 
- Raport statistic investiţii; 
- Regulament afferent PUG aprobat; 
- Regulament afferent PUZ aprobat; 
- Regulament afferent PUD aprobat; 
- Proces-verbal de predare-primire; 
- Procese verbale de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a 
unor bunuri materiale; 
- Note de recepţie şi constatare; 
- Bon de consum; 
- Aviz de expediţie; 
- Foaie de parcurs; 
- Facturi; 
- Chitanţe; 
- Ordine de plată; 
- Contracte de furnizare produse şi servicii; 
- Cerere de admitere la finanţare a investiţiilor; 
- Cerere de deschidere credite bugetare; 
- Rapoarte privind utilizarea fondurilor; 



 20 

- deconturi justificative; 
- Rapoarte statistice; 
- Procese verbale de constatare a contravenţiilor; 
- State de plată privind salariile şi alte drepturi; 
- Ordin de deplasare; 
- Proiecte de buget ale unităţilor subordonate; 
- Proiectul de buget al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt 
- Bugetul anual al Consiliului Judeţean Olt ; 
- Bugetul anual al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt; 
- Darea de seamă contabilă a Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului propriu; 
- Contul de execuţie al bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt la 
încheierea exerciţiului financiar; 
- Bilanţul contabil la încheierea exerciţiului financiar; 
- Lista de inventariere; 
- Prognoze, studii şi programe privind protecţia mediului; 
- Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean Olt; 
- Proiecte hotărâri şi dispoziţii; 
- Hotărâri şi Dispoziţii; 
- Registre evidenţă hotărâri  CJ Olt şi dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt ; 
- Acţiuni, întâmpinări; 
- Contract de muncă pentru personalul nou angajat, care nu are statut de 
funcţionar public; 
- Fişe de pontaj ; 
- Contractul colectiv de muncă; 
- Adeverinţe ; 
- Programe de perfecţionare ale funcţionarilor publici; 
- Registrul de evidenţă corespondenţă; 
- Borderou expediţie, sistem TP; 
 
       i) Modalit ăţile de contestare a deciziei Consiliului Jude ţean Olt  în 
situa ţia în care persoana se consider ă vătămată în privin ţa dreptului de 
acces la informa ţiile de interes public: 
 
       În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la 
informaţiile de interes public a fost încălcat, prin refuzul explicit sau tacit al 
funcţionarului desemnat pentru aplicare prevederilor Legii 544/2001, acesta 
se poate adresa în termen de 30 de zile, cu reclamaţie administrativă 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.  
       Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte 
întemeiată, răspunsul se  transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de 
la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public 
solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva 
celui vinovat. 
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